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Colega Professor,

Esta obra foi elaborada com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das competências e 
habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Anos Finais do Ensino Fundamental, 
em História.

A coleção dialoga com seus leitores e apresenta a professores e estudantes caminhos para a cons-
trução da cidadania vinculada a princípios éticos, democráticos e inclusivos. Nesse sentido, a cidadania 
é considerada uma tarefa coletiva da qual todos devemos participar ativamente. Acreditamos que, por 
meio da reflexão histórica, podemos ampliar a consciência do que fomos para transformar o que somos.

O Manual do Professor, que integra esta coleção, está dividido em duas partes.

A parte geral apresenta nossa concepção da obra, seus pressupostos teórico-metodológicos e sua 
organização geral, a correspondência dos conteúdos com a BNCC, o referencial teórico-metodológico da 
proposta de avaliação, sugestões que possibilitam ampliar o uso da obra em sala de aula, a estrutura 
da obra e orientações a respeito das novas perspectivas para o trabalho com a história e a cultura da 
África, dos afro-brasileiros e dos povos indígenas do Brasil. 

A parte específica refere-se a cada volume da coleção. Nessa seção, apresentamos os objetivos 
pedagógicos de cada capítulo, orientações gerais sobre atividades a serem trabalhadas no livro do 
aluno, alertas sobre os pontos essenciais relacionados à BNCC, propostas de leituras e atividades 
complementares e, ao final, uma bibliografia. 

Bom trabalho com sua turma!

Os autores

Apresentação
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HISTORIAR

Ao falar da concepção da obra e seus pressupostos teóri-

co-metodológicos, precisamos explicitar aspectos da cons-

trução do conhecimento histórico e do ofício do historiador. 

Evidentemente, um tema tão amplo como este se desdobra 

em várias dimensões, que serão destacadas adiante.

De início, queremos salientar que esta coleção tem como 

objetivo formar estudantes dos Anos Finais do Ensino Funda-

mental matriculados nas escolas brasileiras, bem como ser 

um instrumento para que as professoras e os professores 

desse nível de ensino aprimorem suas atividades nas aulas 

de História. Esse objetivo traz compromissos atrelados a 

princípios éticos, democráticos e inclusivos, e, sobretudo, 

à legislação que rege o funcionamento da Educação no país.

 1.1. Diálogo passado e presente

Estudar História é debruçar-se sobre toda e qualquer ex-

periência humana, independentemente de condição social, 

renda, cor, gênero, orientação sexual, deficiência, crença, 

idade, modo de falar e todas as demais características pes-

soais que, eventualmente, poderiam ser tratadas de forma 

preconceituosa. Essa afirmação revela um compromisso do 

ensino de História de contribuir para a formação cidadã dos 

jovens estudantes.

Afirmar que toda vivência humana interessa ao conheci-

mento histórico também desfaz uma visão existente no senso 

comum de que o historiador estuda apenas o passado longín-

quo. É certo que os objetos do historiador estão temporalmen-

te no passado. Também é certo que a maioria dos historiadores 

se dedica a estudar tempos e espaços às vezes distantes do 

mundo contemporâneo. Mas aprender a reconhecer mudanças 

e permanências do passado (distante ou recente) no presente 

e dialogar com os tempos atuais são características do ofício 

do historiador que procuramos valorizar nesta obra.

No decorrer dos volumes, as conexões entre o passado e 

o tempo presente foram pensadas como uma forma de pos-

sibilitar a apreensão e a produção do conhecimento histórico, 

tornando os livros instrumentos eficazes para os estudantes 

em seus primeiros contatos com os temas de História abor-

dados aqui. Sabemos que, em condições normais, os quatro 

anos do Ensino Fundamental II estão voltados a adolescentes 

e jovens cuja cognição evolui gradativamente. A coleção leva 

isso em conta, ao adequar a linguagem e o grau de dificuldade 

das atividades propostas à faixa etária à qual se destina, do 

6o ao 9o ano.

Para garantir uma aprendizagem significativa, é preciso se 

apropriar de alguns pressupostos do conhecimento histórico 

e do ofício do historiador, que são, essencialmente, frutos de 

pesquisas, leituras, reflexões e atividades de ensino. No ofício 

do historiador, ensino e pesquisa são faces da mesma moeda. 

Por isso, quando falamos de historiadores, estamos nos diri-

gindo a todos os profissionais da História, especialmente aos 

professores, cujo ofício de historiador está voltado à formação 

de estudantes com vistas ao pleno exercício da cidadania.

O ofício do historiador tem uma dimensão social relevan-

te graças, sobretudo, ao magistério. A ação de milhares de 

professores de História no Brasil e no mundo é fundamental 

para formar gerações de cidadãos. Sabemos que esses pro-

fissionais contornam dificuldades de todo tipo no âmbito es-

colar, desde aquelas mais cotidianas até as mais complexas, 

como a necessidade de formação continuada. Ao elaborarmos 

esta coleção, pretendemos colaborar para diminuir algumas 

dessas dificuldades.

Os tempos da maturação de uma ideia, da elaboração de 

uma hipótese ou da construção do conhecimento histórico 

capazes de integrar os estudantes em situações de apren-

dizagens significativas podem ser mais longos do que, por 

exemplo, os tempos da realização de uma pesquisa especí-

fica em laboratório na área médica ou química. Esta coleção 

foi concebida com o objetivo de auxiliar professores e estu-

dantes, respeitando seus tempos, oferecendo instrumentos 

e apresentando situações de estudos para a produção do 

conhecimento histórico.

Muitas vezes, os historiadores acumulam uma massa 

crítica de evidências ou procuram manter certo distancia-

mento temporal que lhes permite abordar um tema, evitando 

o “calor do momento” em que as experiências foram vividas. 

O historiador francês Marc Bloch nos ensina algo sobre essa 

dimensão do nosso ofício e as conexões entre o passado e 

“O passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino-aprendiza-

gem no Ensino Fundamental é aquele que dialoga com o tempo atual.”

Base Nacional Comum Curricular, p. 395.

1. Concepção da obra e seus pressupostos
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o presente. Em sua obra Apologia da História ou o ofício de 

historiador 1, ele formulou as noções de “História como pro-

blema” e como “ciência dos homens no tempo”. Qualquer 

tempo. Para Bloch, a História não deveria ser entendida como  

ciência do passado, e os historiadores deveriam perceber a 

importância do presente para a compreensão do passado e 

vice-versa.

Bloch também sugere uma definição do tempo presente: 

ele seria um ponto minúsculo que foge incessantemente, pa-

lavras e atos que naufragam no reino da memória. O passado 

é reconstituído a partir das experiências cotidianas: qualquer 

pesquisa avança, normalmente, do mais conhecido ao mais 

obscuro, e isso nada tem a ver com a cronologia.

É importante frisar ao menos duas coisas que interferem 

no trabalho do historiador e na formação cidadã a partir do 

conhecimento histórico:

A. Existe um número cada vez mais expressivo de profis-

sionais que se ocupam da chamada História Imediata, 

História do Tempo Presente ou História do Passado Re-

cente. Fazem isso, entre outros motivos, impulsionados 

pelo aumento da velocidade das mudanças do mundo con-

temporâneo, especialmente em função das novas mídias 

e tecnologias. Mas, ao fazê-lo, todos têm em mente que 

não se pode explicar o tempo presente por meio de um 

apagamento do passado.

B. Os questionamentos que os historiadores fazem a si mes-

mos ao consultar fontes e ao indagar o passado levam em 

consideração as questões do presente. É dele que emer-

gem as angústias, as escolhas e os impulsos para o estudo 

do passado. Todos esses elementos estão enraizados no 

tempo. Isso porque o movimento da História não é dado 

apenas pela mudança, pela diferença e pela transforma-

ção. A permanência e a semelhança são também dimen-

sões da experiência humana que os historiadores devem 

buscar explicar e com as quais têm o dever de lidar.

 1.2. Novos objetos, novos objetivos

Os objetos e os objetivos dos historiadores são múltiplos. 

Tudo pode despertar interesse histórico e curiosidade pela 

pesquisa. No entanto, se tudo é História, a maneira de trans-

formar essa imensidão de informações, objetos e objetivos em 

uma interpretação consistente (uma aula, um livro, um artigo, 

um audiovisual) pode diferir de uma pessoa para outra, de uma 

geração para outra, em função da variedade de concepções 

1 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

historiográficas, da filiação teórica e metodológica. Ainda mais 

porque os historiadores também mudam de concepções, fi-

liações e interesses. E no interior de uma mesma geração é 

possível encontrar diferentes filiações simultâneas.

Os historiadores trabalham com documentos, desde o ato 

de escolhê-los, conferir-lhes sentido e interpretá-los segundo 

seus critérios e suas referências teóricas. Atualmente, enten-

de-se por documento toda e qualquer evidência ou registro da 

experiência humana, qualquer fragmento pelo qual se possa 

ter acesso ao passado e que se presta ao exercício de “fazer 

história”. Desde a superação (com recaídas, é verdade) do 

positivismo, os historiadores vêm aprendendo a lidar com 

registros não necessariamente escritos ou textuais. Os posi-

tivistas acreditavam que a verdade se concentrava nos textos 

oficiais e escritos – e, em nome disso, chegaram mesmo a 

dividir a humanidade em seres históricos (que tinham domínio 

da escrita) e pré-históricos (que não tinham essa habilidade).

As hierarquias civilizatórias foram construídas com base 

nessa divisão – autores como Hegel (1770-1831), mas não 

só ele, chegaram a dizer que os povos africanos ágrafos não 

tinham História, pois suas vidas eram monótonas séries de 

lutas e disputas pelo poder que se materializavam em cha-

cinas étnicas e não apresentavam particularidades nem 

interessavam a ninguém, exceto aos próprios africanos. O 

longo afastamento dos povos ágrafos do campo tradicional da 

História abriu brechas inclusive para o surgimento de outras 

disciplinas – como a Antropologia, que, em sua origem, tomou 

os chamados “povos primitivos” como objeto privilegiado de 

seus estudos.

Essa visão foi transformada, mas parte dela ainda persiste. 

O século XX foi o século da ampliação do conceito de documen-

to ou fonte histórica e, também, da ampliação dos interesses 

dos historiadores e das teorias historiográficas. Afinal, desde 

o século passado, os estudiosos tomaram consciência da 

diversificação da experiência humana e da possibilidade de 

torná-la objeto de seus estudos. Boa parte dessa diversifica-

ção relaciona-se ao uso de novas tecnologias que impactaram 

o cotidiano. Não apenas os registros escritos, mas também 

de outros tipos, foram incorporados ao rol de fontes utilizadas 

na construção do saber histórico. Fotografias, vídeos, música, 

obras de arte em geral, mensagens eletrônicas, redes sociais, 

traçados viários, mobiliário, edificações, instrumento de tra-

balho, documentos escritos que não fossem oficiais: tudo isso 

e muito mais são documentos para o historiador.
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Todos os tipos de documento foram incorporados ao 

estudo da História tal como esta coleção propõe. Neste 

Manual do Professor, encontram-se sugestões de uso dos 

documentos, bem como orientações acerca dos métodos, 

linguagens e recursos didáticos dos quais se pode lançar 

mão na elaboração de suas aulas e dos projetos escola-

res. Cada recurso foi pensado a partir dos vínculos que se 

pudessem estabelecer com os conteúdos específicos, e o 

professor deve sentir-se à vontade para ampliar essas ex-

periências e o uso dos materiais ao lidar com os diferentes 

conteúdos abordados na coleção.

 1.3. História: campo de interpretações

Em que pesem os recursos mobilizados, a compreensão 

das características da escola e dos estudantes e da forma-

ção cidadã, chamamos a atenção para uma peculiaridade do 

saber histórico, tanto o geral quanto o escolar: o passado não 

se resgata de forma definitiva, mas se apresenta como um 

campo de interpretações. Apesar de pesquisas contínuas e 

minuciosas, da multiplicidade de fontes ou documentos, os 

historiadores e os jovens estudantes jamais terão diante de 

si todos os registros que lhes permitam um acesso irrestri-

to ao passado e aos objetos de estudo sobre os quais eles 

se debruçam. Não existe um retrato que condense todo o 

passado, nem uma coleção de dados que permita compor 

esse retrato.

Lidamos sempre com fragmentos e recortes. A recons-

trução do passado é fragmentária, repleta de indagações 

sem respostas fechadas, hipóteses que precisam ser ex-

plicitadas mesmo sem comprovação derradeira, espaços 

para a imaginação histórica e para a composição de uma 

narrativa que, por vezes, se aproxima da literatura – ainda 

que um historiador não possa tomar as liberdades literárias 

de um autor de romances. Isso não significa que possa-

mos relativizar o passado de forma arbitrária construindo, 

por exemplo, narrativas marcadas pelo viés de interesses 

político-partidários ou de congregações religiosas. Afinal, 

respeitamos e defendemos a laicidade do ensino público, 

tal como consta na Constituição Federal (e nas normas in-

fraconstitucionais), do mesmo modo que defendemos a 

liberdade de cátedra e a autonomia do professor. Ao res-

peitar estes princípios éticos e jurídicos, esta coleção con-

tribui para a valorização da democracia e a promoção da 

qualidade do ensino escolar. Aqui, o rigor (sem rigidez) do 

método histórico está acima das exacerbações subjetivas 

e dos interesses pessoais. 

Os objetivos e desafios que descrevemos aqui podem 

dar a impressão de que estamos em meio a uma crise da 

História como área do conhecimento. Acreditamos no con-

trário. Pensamos que a disciplina histórica passa por um 

de seus momentos mais férteis, repleto de possibilidades 

teóricas, abordagens metodológicas diferenciadas, utili-

zação de fontes em diferentes suportes, acesso a temas 

instigantes para os quais quase ninguém dava importância 

tempos atrás.

Vivemos um momento de visibilidade inusitada da Histó-

ria, que se expressa, entre outros lugares sociais, nos meios 

de comunicação, no mundo artístico e na vida cotidiana, e cujo 

dinamismo talvez seja impulsionado pelo abandono de uma 

antiga ingenuidade que se traduzia na busca de uma “verdade 

unívoca, absoluta e irrefutável”, supostamente comum a to-

dos os que participaram de um evento ou processo histórico. 

Essa visão simplista perdeu espaço entre os historiadores. 

Hoje, o que move a produção do conhecimento histórico é 

a inserção dos processos no campo das possibilidades de 

estudos e pesquisas. Não podemos reconstituir o passado 

como se fosse uma parede de tijolos ou um quebra-cabe-

ças, em que cada peça se encaixa apenas em um único lugar. 

Entendemos a construção do conhecimento histórico como 

resultado de trabalhos contínuos, repletos de projetos não 

concretizados, ideias não realizadas, probabilidades que 

muitas vezes supomos, mas não podemos ainda confirmar. 

É por meio da historiografia, da interpretação incessante do 

processo histórico, que procuramos amarrar e dar sentido à 

imaginação e aos fatos, aos registros e às lacunas, às supo-

sições e confirmações.

Por tudo isso, a formação do professor-historiador nunca 

se encerra. Sempre haverá mais livros a ler, mais filmes a 

assistir, mais debates a travar, mais estudantes a formar. 

Sempre haverá novas maneiras de contribuir para que nossos 

estudantes possam “fazer história” sobre as relações consigo 

mesmo, com os outros e com o mundo.

 1.4. História social

A obra, de forma geral, foi concebida a partir da preva-

lência dos eventos de dimensão pública, que afetaram a 

vida de um grande número de indivíduos e sociedades, no 

passado e no presente. Evidentemente, aspectos da vida pri-

vada ou da chamada Micro-História são capazes de iluminar 

essa dimensão pública e da História, e recorremos às fontes 

e aos métodos característicos dessas abordagens teóri-

cas sempre que julgamos necessário. A coleção privilegia, 
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sempre que possível, os protagonismos coletivos com base 

nos pressupostos da História Social sem perder de vista a 

importância das individualidades, das mentalidades, das 

conjunturas políticas e econômicas para a compreensão do 

processo histórico.

Aplicada à realidade do Brasil, ainda marcada por desi-

gualdades e questões sociais não resolvidas, a concepção 

na qual a obra se baseou tem por princípio a valorização do 

protagonismo de sujeitos coletivos, como os trabalhadores, 

as mulheres, os povos indígenas, os escravizados e os afro-

-brasileiros. Procuramos desconstruir personalismos e vo-

luntarismos, evitar anacronismos e não permitir que nossas 

expectativas recaíssem como tarefas a serem cumpridas 

pelos sujeitos do passado. Buscamos compreender as atua-

ções desses sujeitos em seus contextos e possibilidades, 

como convém à produção de uma historiografia comprome-

tida com o rigor do método e com a formação de jovens que 

julgamos capazes de se apropriar desse conhecimento para 

se tornarem, eles próprios, sujeitos conscientes de suas 

histórias e dos processos sociais nos quais estão inseridos.

 1.5. Aula, livro e ensino

Como o livro didático de História não é uma coletânea 

de aulas prontas e acabadas, ele não substitui o trabalho 

dinâmico de professores e estudantes em sala de aula. Este 

trabalho deve ser estimulado por relações de troca entre o 

que é estudado e o que é vivido, pela articulação com in-

formações interdisciplinares e pela construção de novos 

conhecimentos. O livro didático subordina-se, portanto, ao 

processo vivo das aulas.

A preparação de uma aula de História e sua efetivação 

são tarefas complexas. Elas comportam variáveis que 

somente são dominadas pelo educador em sua relação 

singular com os educandos. Afinal, é na sala de aula que 

surgem as questões, as formas mais adequadas de lidar 

com o material de estudo e as iniciativas de debates e tra-

balhos. Nenhum livro pode dar conta dessa dinâmica tão 

ampla quanto ininterrupta. Por isso, consideramos o livro 

didático como um dos elementos da aula – e sabemos que 

ele é um recurso importante à disposição de professores 

e estudantes.

Entendemos ser urgente e necessária uma descons-

trução da visão segundo a qual o livro didático encerra 

verdades inquestionáveis. Assim, o livro não é repositório 

de todo o passado ou uma enciclopédia capaz de reunir 

dados e conhecimentos a serem memorizados pelos es-

tudantes. Em vez disto, o livro didático parte de uma con-

cepção teórico-metodológica para, em seguida, selecionar 

conteúdos a serem abordados a partir dessa concepção, 

não necessariamente em sequências temporais lineares. 

Seu objetivo maior é oferecer subsídios à análise dos pro-

cessos históricos.

 1.6. Cidadania e livro didático

A questão da cidadania na sociedade brasileira atual 

está fortemente marcada pelas consequências da trajetória 

que examinamos ao longo desta coleção. No Brasil, a cons-

trução da cidadania foi muitas vezes guiada por ações dos 

governantes, e não pelas mãos da sociedade. O resultado 

desse processo são as graves distorções que verificamos 

hoje em nossa democracia. De fato, todos somos iguais 

perante a lei?

Acreditamos, contudo, que a cidadania não é algo que 

se transmite como dádiva. Cidadania requer atividade, 

energia, disposição e participação popular. Cidadania é 

luta por pertencimento social e protagonismo em prol do 

bem comum. Neste sentido, acreditamos que o estudo da 

História pode contribuir para a construção da cidadania, 

da consciência e da ética. Sem consciência do que fomos, 

não transformaremos o que somos tendo em vista o que 

almejamos ser.

Por isso, há um esforço da coleção para que, ao entrar em 

contato com temas e conteúdos do repertório da História, 

o estudante aprenda a pensar historicamente, ampliando 

sua capacidade de agir na sociedade de forma autônoma 

e crítica.

Isso se torna mais explícito em alguns momentos, como na 

introdução de cada capítulo, em atividades sugeridas na seção 

Investigando e em outros trechos do Livro do Aluno, sempre 

que possível conectando o passado ao presente.

Além disso, ao longo de toda a coleção, há textos, boxes 

e imagens que buscam levar o estudante a refletir sobre 

temáticas tais como: a promoção da igualdade social; a cons-

trução de uma sociedade livre, justa e solidária; o repúdio ao 

racismo; e a defesa da pluralidade religiosa e da igualdade 

entre os gêneros.

Nos múltiplos temas abordados, o alicerce que permeia a 

elaboração dos textos consiste em contextualizar as vivências 

histórico-sociais, trabalhando conceitos, valores e atitudes 

que contribuam para a construção da cidadania.
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2. Organização geral da obra

Esta coleção de História, destinada aos anos finais do Ensino 

Fundamental, foi elaborada com o objetivo de contribuir para o de-

senvolvimento das competências e habilidades da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental. Para isso, foi 

organizada em quatro volumes, de forma que tais conteúdos se 

articulem e apresentem uma progressão cronológica. Vejamos, 

resumidamente, os temas de cada um dos volumes desta cole-

ção, que privilegiam aspectos relevantes da história do Ocidente 

(América, Europa e África), especialmente da história do Brasil.

 2.1. Os volumes e sua estrutura

6  ANO (das origens da humanidade ao século XV)

O livro inicia recuperando e dando sequência a aspectos da 

aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Assim, 

apresenta os procedimentos próprios da História, as noções 

de tempo, espaço, cultura, memória e cidadania.

As grandes temáticas deste volume dizem respeito às ori-

gens da humanidade, aos primeiros povos americanos, à Anti-

guidade na América, na África e no Oriente, à construção da Anti-

guidade clássica e suas contraposições com outras sociedades, 

à Europa medieval, ao mundo islâmico e ao Império Bizantino.

Ao final, o livro desenvolve um projeto temático sobre o uni-

verso escolar que leva os alunos a pesquisar aspectos como o 

território social no qual compartilhamos conhecimentos, afetos, 

relações, projetos de vida.

Unidade 1 – Tempo, espaço e cultura

Capítulo 1: História: ação e reflexão

Capítulo 2: Origens da humanidade

Capítulo 3: Primeiros povos da América

Unidade 2 – Antiguidade: América, África e Oriente 

Capítulo 4: América indígena

Capítulo 5: Sociedades da Mesopotâmia

Capítulo 6: Egito antigo e Reino de Cuxe

Unidade 3 – Ocidente clássico: Grécia e Roma

Capítulo 7: Grécia: das origens à pólis

Capítulo 8: Grécia: vivências culturais

Capítulo 9: Roma: a construção de um império

Capítulo 10: Roma: vivências culturais

Unidade 4 – Bizantinos, feudalismo e islamismo

Capítulo 11: Império Bizantino

Capítulo 12: Formação da Europa feudal

Capítulo 13: Transformações na Europa feudal

Capítulo 14: Mundo islâmico 

PROJETO TEMÁTICO: UNIVERSO ESCOLAR

7  ANO (final do século XV até final do século XVIII)

O livro desenvolve as conexões entre Europa, América e 

África no contexto do mundo moderno debatendo aspectos 

políticos, sociais, econômicos e culturais deste período. 

As grandes temáticas deste volume dizem respeito aos mar-

cos da modernidade (monarquias nacionais, Humanismo e Renas-

cimento, reformas religiosas, grandes navegações, absolutismo e 

mercantilismo), aos contatos e confrontos entre povos europeus, 

africanos e americanos (características dos povos africanos; a 

conquista e a colonização da América), à formação e à transforma-

ção do Brasil colonial (Estado e religião, sociedade açucareira, es-

cravidão africana, conquistas e fronteiras, sociedade mineradora).

Ao final do livro, os alunos desenvolverão um projeto te-

mático pesquisando vários aspectos sobre o meio ambiente, 

destacando: água e abastecimento; lixo e reciclagem; área 

verde e preservação; energia elétrica e consumo.

Unidade 1 – Mundo moderno 

Capítulo 1: Modernidade e monarquias nacionais

Capítulo 2: Humanismos e renascimentos

Capítulo 3: Reformas religiosas

Capítulo 4: Absolutismo e mercantilismo 

Unidade 2 – Contatos e confrontos

Capítulo 5: Grandes Navegações 

Capítulo 6: Povos africanos

Capítulo 7: Conquista da América

Capítulo 8: Colonização da América espanhola

Unidade 3 – Formação do Brasil colonial

Capítulo 9: Início da colonização 

Capítulo 10: Estado e religião

Capítulo 11: Sociedade açucareira
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Unidade 4 – Transformações do Brasil colonial

Capítulo 12: Escravidão africana 

Capítulo 13: Conquistas e fronteiras

Capítulo 14: Sociedade mineradora

PROJETO TEMÁTICO: MEIO AMBIENTE

8  ANO (o século XIX)

O livro tem como tema vários eventos relevantes do século 

XIX e a formação do mundo contemporâneo. 

As grandes temáticas deste volume dizem respeito aos as-

pectos políticos, sociais e econômicos que, no cenário europeu,  

contribuíram para a passagem do súdito ao cidadão (Revolução 

Inglesa, Iluminismo, Revolução Francesa e a Era Napoleônica); 

aos processos que, no cenário americano, culminaram na in-

dependência dos Estados Unidos, dos países da América es-

panhola e, especialmente, do Brasil; à expansão das grandes 

potências, aos nacionalismos e imperialismos e aos processos 

de resistência a essas dominações; aos aspectos marcantes 

da trajetória histórica do Brasil Império.

Ao final do livro, os estudantes desenvolverão um proje-

to de pesquisa sobre saúde e educação, trabalhando temas 

como: atividade física; alimentação; descanso e concentração; 

emoção e autoestima.

Unidade 1 – Súdito e cidadão

Capítulo 1: Revolução Inglesa 

Capítulo 2: Era do Iluminismo 

Capítulo 3: Revolução Industrial 

Capítulo 4: Revolução Francesa 

Capítulo 5: Época de Napoleão

Unidade 2 – Independências na América 

Capítulo 6: Independência dos Estados Unidos 

Capítulo 7: Independências na América Latina 

Capítulo 8: Independência do Brasil

Unidade 3 – Brasil Império

Capítulo 9: Primeiro Reinado 

Capítulo 10: Período regencial

Capítulo 11: Segundo Reinado 

Capítulo 12: Da monarquia à república 

Unidade 4 – Domínio das grandes potências

Capítulo 13: Europa no século XIX 

Capítulo 14: Imperialismo na África e na Ásia 

Capítulo 15: América no século XIX

PROJETO TEMÁTICO: ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 

9  ANO (os séculos XX e XXI)

O livro desenvolve os eventos marcantes do mundo ociden-

tal e da história republicana brasileira ao longo do século XX  

e nestes anos do século XXI.

As grandes temáticas deste volume dizem respeito: às 

guerras e revoluções (Primeira Guerra Mundial, Revolução 

Russa, crise capitalista, formação do nazifascismo; Segun-

da Guerra Mundial); à cena republicana brasileira até a era 

Vargas (a consolidação da República, a vida política e eco-

nômica, o protagonismo dos diversos grupos sociais; as re-

voltas sociais, a era Vargas); ao pós-guerra e à globalização 

(os impactos da Guerra Fria, a questão árabe-israelense; as 

independências na África e na Ásia, as crises dos socialismos; 

as faces da globalização); aos desafios do Brasil contempo-

râneo (democracia e populismo, as tensões e o modelo de 

desenvolvimento da ditadura militar; a construção da cida-

dania nos tempos atuais).

Ao final do livro, os estudantes desenvolverão um projeto 

de pesquisa sobre internet e cidadania, trabalhando temas 

como: conectar e isolar; exposição e privacidade; informação 

e confusão.

Unidade 1 – Brasil República

Capítulo 1: Nasce a República

Capítulo 2: República oligárquica 

Capítulo 3: Revoltas na Primeira República

Capítulo 4: Era Vargas 

Unidade 2 – Guerras e revoluções

Capítulo 5: Primeira Guerra Mundial

Capítulo 6: Revolução Russa

Capítulo 7: Crise capitalista e totalitarismo

Capítulo 8: Segunda Guerra Mundial

Unidade 3 – Brasil contemporâneo

Capítulo 9: Democracia e populismo

Capítulo 10: Ditadura militar

Capítulo 11: Construção da cidadania

Unidade 4 – Pós-guerra e globalização

Capítulo 12: Guerra Fria

Capítulo 13: África, Ásia e Oriente Médio 

Capítulo 14: Crise do socialismo autoritário

Capítulo 15: Faces da globalização

PROJETO TEMÁTICO: CIDADANIA E MÍDIAS SOCIAIS
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 2.2. Correspondência dos conteúdos com a BNCC

2.2.1. Relação com as competências da BNCC

A Base Nacional Comum Curricular estabelece que a Educa-

ção Básica deve assegurar o desenvolvimento de competên-

cias gerais da Educação Básica, competências específicas 

de área e competências específicas de componentes. 

O trabalho com essas competências tem como objetivo 

“estimular ações que contribuam para a transformação da so-

ciedade, tornando-a mais humana”, ou seja, visam formar cida-

dãos, capacitar os alunos a interpretar o mundo, compreenden-

do processos e fenômenos sociais, políticos e culturais, para 

que possam atuar de forma ética, responsável e autônoma, e, 

em relação ao componente curricular História, garantir o desen-

volvimento da compreensão dos acontecimentos históricos, 

das historicidades no tempo e no espaço e do desenvolvimento 

de uma atitude historiadora diante dos conhecimentos histó-

ricos produzidos em sala de aula e fora dela.

Nas tabelas a seguir explicitamos a correspondência entre 

as competências gerais, de área e de componente curricular 

preconizadas pela BNCC e os conteúdos de cada um dos vo-

lumes desta coleção.

Ao longo da parte específica deste Manual, você também 

encontrará a indicação do momento em que as competências 

são trabalhadas no corpo dos capítulos.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA VOLUME
CAPÍTULOS

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

CG1

Valorizar e utilizar os conhecimentos histo-
ricamente construídos sobre o mundo físi-
co, social, cultural e digital para entender e 
explicar a realidade, continuar aprendendo 
e colaborar para a construção de uma so-
ciedade justa, democrática e inclusiva.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

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 inves-
tigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CG3

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

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CG4

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

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano
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COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA VOLUME
CAPÍTULOS

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

CG5

Compreender, utilizar e criar tecnologias digi-
tais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas di-
versas práticas sociais (incluindo as escola-
res) para se comunicar, acessar e dissemi-
nar informações, produzir conhecimentos, 
resolver problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CG6

Valorizar a diversidade de saberes e vivên-
cias culturais e apropriar-se de conheci-
mentos 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, consciên-
cia crítica e responsabilidade.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CG7

Argumentar com base em fatos, dados e 
informações confiáveis, para formular, ne-
gociar e defender ideias, pontos de vista 
e decisões comuns que respeitem e pro-
movam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com po-
sicionamento ético em relação ao cuidado 
de si mesmo, dos outros e do planeta.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

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 autocrí-
tica e capacidade para lidar com elas.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

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, iden-
tidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CG10

Agir pessoal e coletivamente com autono-
mia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráti-
cos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA VOLUME
CAPÍTULOS

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

CCH1

Compreender a si e ao outro como identi-

dades diferentes, de forma a exercitar o 

respeito à diferença em uma sociedade 

plural e promover os direitos humanos.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

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

7o ano

8o ano

9o ano

CCH3

Identificar, comparar e explicar a inter-

venção do ser humano na natureza e na 

sociedade, exercitando a curiosidade e pro-

pondo ideias e ações que contribuam para 

a transformação espacial, social e cultural, 

de modo a participar efetivamente das di-

nâmicas da vida social.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CCH4

Interpretar e expressar sentimentos, cren-

ças e dúvidas com relação a si mesmo, aos 

outros e às diferentes culturas, com base 

nos instrumentos de investigação das 

Ciências Humanas, promovendo o acolhi-

mento e a valorização da diversidade de in-

divíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, 

sem preconceitos de qualquer natureza.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CCH5

Comparar eventos ocorridos simultanea-

mente no mesmo espaço e em espaços 

variados, e eventos ocorridos em tempos 

diferentes no mesmo espaço e em espaços 

variados.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CCH6

Construir argumentos, com base nos co-

nhecimentos das Ciências Humanas, para 

negociar e defender ideias e opiniões que 

respeitem e promovam os direitos huma-

nos e a consciência socioambiental, exerci-

tando a responsabilidade e o protagonismo 

voltados para o bem comum e a constru-

ção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA VOLUME
CAPÍTULOS

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

CEH1

Compreender acontecimentos históricos, 

relações de poder e processos e mecanis-

mos de transformação e manutenção das 

estruturas sociais, políticas, econômicas 

e culturais ao longo do tempo e em diferen-

tes espaços para analisar, posicionar-se e 

intervir no mundo contemporâneo.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CEH2

Compreender a historicidade no tempo e 

no espaço, relacionando acontecimentos 

e processos de transformação e manu-

tenção das estruturas sociais, políticas, 

econômicas e culturais, bem como pro-

blematizar os significados das lógicas de 

organização cronológica.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CEH3

Elaborar questionamentos, hipóteses, 

argumentos e proposições em relação a 

documentos, interpretações e contextos 

históricos específicos, recorrendo a dife-

rentes linguagens e mídias, exercitando a 

empatia, o diálogo, a resolução de confli-

tos, a cooperação e o respeito.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CEH4

Identificar interpretações que expressem 

visões de diferentes sujeitos, culturas e 

povos com relação a um mesmo contex-

to histórico, e posicionar-se criticamente 

com base em princípios éticos, democráti-

cos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CEH5

Analisar e compreender o movimento de 

populações e mercadorias no tempo e no 

espaço e seus significados históricos, le-

vando em conta o respeito e a solidarieda-

de com as diferentes populações.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA VOLUME
CAPÍTULOS

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

CCH7

Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica 

e iconográfica e diferentes gêneros tex-

tuais e tecnologias digitais de informação 

e comunicação no desenvolvimento do 

raciocínio espaço-temporal relacionado a 

localização, distância, direção, duração, si-

multaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA VOLUME
CAPÍTULOS

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

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

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

CEH7

Produzir, avaliar e utilizar tecnologias di-
gitais de informação e comunicação de 
modo crítico, ético e responsável, com-
preendendo seus significados para os 
diferentes grupos ou estratos sociais.

6o ano

7o ano

8o ano

9o ano

2.2.2. Relação com as habilidades da BNCC 

Da mesma forma que com as competências, a coleção 

também desenvolve o trabalho com as habilidades preconi-

zadas pela BNCC. 

A seguir, explicitamos a correspondência dos conteúdos 

de História de cada um dos volumes da coleção com os obje-

tos de conhecimento e habilidades da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental II. 

6o ano

CAPÍTULO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

1 
–

 H
is

tó
ri

a:
 a

çã
o 

 
e 

re
fl

ex
ão

A questão do tempo, sincronias e diacronias: re-
flexões 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 ana-
lisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de 
registro em sociedades e épocas distintas.

2 
–

 O
ri

ge
ns

 d
a 

hu
m

an
id

ad
e

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 reali-
zadas 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 
–

 P
ri

m
ei

ro
s 

po
vo

s 
 

da
 A

m
ér

ic
a

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 reali-
zadas 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.
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4
 –

 A
m

é
ri

ca
 in

d
íg

e
n

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

Os povos indígenas originários do atual territó-
rio brasileiro e seus hábitos culturais e sociais

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.

EF06HI08 - Identificar os espaços territoriais ocupados e os 
aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos aste-
cas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras.

5
 –

 S
o

ci
e

d
a

d
e

s 
 

d
a

 M
e

so
p

o
tâ

m
ia

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no 
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Améri-
cas (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
 –

 E
g

it
o

 a
n

ti
g

o
 e

 R
e

in
o

 d
e

 C
u

xe

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no 
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Améri-
cas (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.

As diferentes formas de organização política 
na África: reinos, impérios, cidades-estados e 
sociedades linhageiras ou aldeias

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

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

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

EF06HI17 - Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mun-
do antigo.

7
 –

 G
ré

ci
a

: d
a

s 
o

ri
g

e
n

s 
à

 p
ó

li
s

As noções de cidadania e política na Grécia e 
em Roma

• Domínios 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

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.

Senhores e servos no mundo antigo e no me-
dieval

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

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

EF06HI17 - Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mun-
do antigo.

O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no 
período medieval

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

8HISTORIARg20Sa_MP_PC_002a048.indd   17 11/4/18   5:18 PM



MANUAL DO PROFESSOR - PARTE GERALXVIII

8
 –

 G
ré

ci
a

: v
iv

ê
n

ci
a

s 
cu

lt
u

ra
is

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

• Domínios e expansão das culturas grega e 
romana

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

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

9
 –

 R
o

m
a

: a
 c

o
n

s
tr

u
çã

o
 d

e
 u

m
 im

p
é

ri
o

As noções de cidadania e política na Grécia e 
em Roma

• Domínios e expansão das culturas grega e 
romana

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

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

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

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

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, pro-
dutos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.

Senhores e servos no mundo antigo e no me-
dieval

Escravidão e trabalho livre em diferentes tem-
poralidades 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 diferen-
tes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre 
senhores e servos. 

EF06HI17 - Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mun-
do antigo.

O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no 
período medieval

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

1
0

 –
 R

om
a:

 

vi
vê

n
ci

as
 

cu
lt

u
ra

is

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.

1
1

 –
 Im

p
é

ri
o

 B
iz

a
n

ti
n

o

A passagem do mundo antigo para o mundo me-
dieval

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, pro-
dutos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.
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12
 –

 F
or

m
aç

ão
  

da
 E

ur
op

a 
fe

ud
al

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.

Senhores e servos no mundo antigo e no me-
dieval

Escravidão e trabalho livre em diferentes tem-
poralidades 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
 –

 T
ra

ns
fo

rm
aç

õe
s 

na
 E

ur
op

a 
fe

ud
al

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, pro-
dutos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.

Senhores e servos no mundo antigo e no me-
dieval

Escravidão e trabalho livre em diferentes tem-
poralidades 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 diferen-
tes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre 
senhores e servos.

O papel da religião cristã, dos mosteiros e da 
cultura na Idade Média

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

O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no 
período medieval

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

14
 –

 
M

un
do

 
is

lâ
m

ic
o 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, pro-
dutos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.

7o ano

CAPÍTULO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

1 
–

 M
od

er
ni

da
de

 e
 

m
on

ar
qu

ia
s 

na
ci

on
ai

s A construção da ideia de modernidade e seus 
impactos na concepção de História

EF07HI01 - Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de 
inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia.

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 compreen-
são das razões da centralização política.

2 
–

 H
um

an
is

m
os

 
e 

re
na

sc
im

en
to

s

Humanismos: uma nova visão de ser humano 
e de mundo

Renascimentos artísticos e culturais

EF07HI04 - Identificar as principais características dos Humanismos 
e dos Renascimentos e analisar seus significados.
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3
 –

 R
e

fo
rm

a
s 

re
li

g
io

s
a

s

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.

4
 –

 A
b

s
o

lu
ti

sm
o

 e
 

m
e

rc
a

n
ti

li
sm

o

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 compreen-
são das razões da centralização política.

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

5
 –

 G
ra

n
d

e
s 

N
a

ve
g

a
çõ

e
s

A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: 
permanências 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 na-
vegações 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.

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

EF07HI13 - Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercan-
tis visando ao domínio no mundo atlântico.

EF07HI14 - Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades ame-
ricanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente.

6
 –

 P
o

vo
s 

a
fr

ic
a

n
o

s

A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: 
permanências 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 na-
vegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos 
Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.

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

EF07HI03 - Identificar aspectos e processos específicos das socie-
dades africanas 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

EF07HI14 - Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades ame-
ricanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente.

7
 –

 C
o

n
q

u
is

ta
 d

a
 A

m
é

ri
ca

A construção da ideia de modernidade e seus 
impactos na concepção de História

A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: 
permanências 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 na-
vegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos 
Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.

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

EF07HI03 - Identificar aspectos e processos específicos das socie-
dades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com 
destaque para as formas de organização social e o desenvolvimento 
de saberes e técnicas.
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7
 -

 C
o

n
q

u
is

ta
 d

a
 A

m
é

ri
ca

A conquista da América e as formas de organi-
zação política dos indígenas e europeus: con-
flitos, 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 re-
sistência.

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

EF07HI13 - Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercan-
tis visando ao domínio no mundo atlântico.

EF07HI14 - Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades ame-
ricanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente.

8
 –

 C
o

lo
n

iz
a

çã
o

 d
a

  

A
m

é
ri

ca
 e

sp
a

n
h

o
la

A conquista da América e as formas de organi-
zação política dos indígenas e europeus: con-
flitos, 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 re-
sistência.

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 
EF07HI10 - Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no 
período colonial.

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

EF07HI14 - Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades ame-
ricanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente.

9
 –

 In
íc

io
 d

a
 c

o
lo

n
iz

a
çã

o

A conquista da América e as formas de organi-
zação política dos indígenas e europeus: con-
flitos, dominação e conciliação

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, invasões e expansão na América 
portuguesa

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

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

EF07HI12 - Identificar a distribuição territorial da população brasilei-
ra, em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática).

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

EF07HI14 - Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades ame-
ricanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente.
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1
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s
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d
o
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 r

e
li

g
iã

o

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.

A conquista da América e as formas de organi-
zação política dos indígenas e europeus: con-
flitos, dominação e conciliação

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, invasões e expansão na América 
portuguesa

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

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

EF07HI12 - Identificar a distribuição territorial da população brasilei-
ra, em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática).

1
1

 –
 S

o
c
ie

d
a

d
e

 a
çu

c
a

re
ir

a

A conquista da América e as formas de organi-
zação política dos indígenas e europeus: con-
flitos, dominação e conciliação

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, invasões e expansão na América 
portuguesa

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

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

EF07HI12 - Identificar a distribuição territorial da população brasilei-
ra, em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática).

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

EF07HI14 - Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades ame-
ricanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente.

1
2

 –
 E

s
cr

a
v

id
ã

o
 a

fr
ic

a
n

a

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 

Resistências, invasões e expansão na América 
portuguesa

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

EF07HI12 - Identificar a distribuição territorial da população brasilei-
ra, em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática).

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

EF07HI14 - Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades ame-
ricanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente.

As lógicas internas das sociedades africanas

As formas de organização das sociedades 
ameríndias

A escravidão moderna e o tráfico de escravizados

EF07HI15 - Discutir o conceito de escravidão moderna e suas dis-
tinções 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 proce-
dência dos escravizados
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13
 –

 C
on

qu
is

ta
s 

e 
fr

on
te

ir
as

A conquista da América e as formas de organi-
zação política dos indígenas e europeus: con-
flitos, dominação e conciliação

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, invasões e expansão na América 
portuguesa

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

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

EF07HI12 - Identificar a distribuição territorial da população brasilei-
ra, em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática).

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

EF07HI14 - Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades ame-
ricanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente.

14
 –

 S
oc

ie
da

de
 m

in
er

ad
or

a

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 

Resistências, invasões e expansão na América 
portuguesa

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

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

EF07HI12 - Identificar a distribuição territorial da população brasilei-
ra, em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática).

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

EF07HI14 - Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades ame-
ricanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente.

8o ano

CAPÍTULO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

1 
–

 R
ev

ol
uç

ão
 

In
gl

es
a

As revoluções inglesas e os princípios do 
liberalismo

EF08HI02 - Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra 
do século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução 
Gloriosa.

2 
–

 E
ra

 d
o 

Ilu
m

in
is

m
o

A questão do iluminismo e da ilustração
EF08HI01 - Identificar os principais aspectos conceituais do ilumi-
nismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização 
do mundo contemporâneo.

3 
–

 R
ev

ol
uç

ão
 

In
du

st
ri

al 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.
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4
 –

 R
e

v
o

lu
ç
ã

o
 

F
ra

n
ce

sa

Revolução Francesa e seus desdobramentos
EF08HI04 - Identificar e relacionar os processos da Revolução Fran-

cesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo.
5 

–
 É

po
ca

 d
e 

N
ap

ol
eã

o

Revolução Francesa e seus desdobramentos
EF08HI04 - Identificar e relacionar os processos da Revolução Fran-

cesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo.

6 
–

 In
de

pe
nd

ên
ci

a 
do

s 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s

Independência dos Estados Unidos da América

Independências na América espanhola

• A revolução dos escravizados em São Do-

mingo e seus múltiplos significados e des-

dobramentos: o caso do Haiti

Os caminhos até a independência do Brasil

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 di-

versos processos de independência nas Américas, seus aspectos 

populacionais e suas conformações territoriais.

7 
–

 In
de

pe
nd

ên
ci

as
  

na
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

na

Independência dos Estados Unidos da América

Independências na América espanhola

• A revolução dos escravizados em São Do-

mingo e seus múltiplos significados e des-

dobramentos: o caso do Haiti

Os caminhos até a independência do Brasil

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 di-

versos processos de independência nas Américas, seus aspectos 

populacionais e suas conformações territoriais.

EF08HI08 - Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos indepen-

dentistas e seu papel nas revoluções que levaram à independência 

das colônias hispano-americanas.

EF08HI09 - Conhecer as características e os principais pensadores 

do Pan-americanismo.

EF08HI10 - Identificar a Revolução de São Domingo como evento 

singular e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar suas 

implicações.

EF08HI11 - Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de 

diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no 

Brasil, na América espanhola e no Haiti.

EF08HI13 - Analisar o processo de independência em diferentes 

países latino-americanos e comparar as formas de governo neles 

adotadas.

8 
–

 In
de

pe
nd

ên
ci

a 
do

 B
ra

si
l

Rebeliões na América portuguesa: as conjura-

ções mineira e baiana

EF08HI05 - Explicar os movimentos e as rebeliões da América por-

tuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com pro-

cessos ocorridos na Europa e nas Américas.
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8
 –

 In
d

e
p

e
n

d
ê

n
ci

a
 d

o
 B

ra
si

l

Independência dos Estados Unidos da América

Independências na América espanhola

• A revolução dos escravizados em São Do-

mingo e seus múltiplos significados e des-

dobramentos: o caso do Haiti

Os caminhos até a independência do Brasil

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 di-

versos 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.

EF08HI13 - Analisar o processo de independência em diferentes 

países latino-americanos e comparar as formas de governo neles 

adotadas.

A tutela da população indígena, a escravidão 

dos negros e a tutela dos egressos da escra-

vidão

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 e 

estereótipos sobre as populações indígenas e negras no Brasil e 

nas Américas.

9
 –

 P
ri

m
e

ir
o

 R
e

in
a

d
o

Brasil: Primeiro Reinado

O Período Regencial e as contestações ao po-

der central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na 

política do Segundo Reinado

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai

EF08HI15 - Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos 

envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo 

Reinado.

EF08HI16 - Identificar, comparar e analisar a diversidade política, 

social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao 

poder centralizado.

EF08HI17 - Relacionar as transformações territoriais, em razão de 

questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o Império.

1
0

 –
 P

e
rí

o
d

o
 r

e
g

e
n

ci
a

l

Brasil: Primeiro Reinado

O Período Regencial e as contestações ao po-

der central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na 

política do Segundo Reinado

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai

EF08HI16 - Identificar, comparar e analisar a diversidade política, 

social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao 

poder centralizado.

EF08HI17 - Relacionar as transformações territoriais, em razão de 

questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o Império.

O escravismo no Brasil do século XIX: plan-

tations e revoltas de escravizados, aboli-

cionismo e políticas migratórias no Brasil 

Imperial

EF08HI19 - Formular questionamentos sobre o legado da escra-

vidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de 

diferentes naturezas.
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11
 –

 S
eg

un
do

 R
ei

na
do

Brasil: Primeiro Reinado

O Período Regencial e as contestações ao po-
der central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na 
política do Segundo Reinado

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai

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

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

EF08HI19 - Formular questionamentos sobre o legado da escra-
vidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de 
diferentes naturezas.

Políticas de extermínio do indígena durante 
o Império

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

A produção do imaginário nacional brasileiro: 
cultura popular, representações visuais, letras 
e o romantismo no Brasil

EF08HI22 - Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e 
artísticas na produção do imaginário e das identidades no Brasil do 
século XIX.

12
 –

 D
a 

m
on

ar
qu

ia
 à

 re
pú

bl
ic

a

Brasil: Primeiro Reinado

O Período Regencial e as contestações ao po-
der central 

O Brasil do Segundo Reinado: política e eco-
nomia

• A Lei de Terras e seus desdobramentos na 
política do Segundo Reinado

• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai

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

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

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

O escravismo no Brasil do século XIX: planta-
tions e revoltas de escravizados, abolicionis-
mo 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.

13
 –

 E
ur

op
a 

no
  

sé
cu

lo
 X

IX

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 im-
pactos na África e na Ásia.

14
 –

 Im
pe

ri
al

is
m

o 
na

 Á
fr

ic
a 

e 
na

 Á
si

a

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 im-
pactos na África e na Ásia.
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14
 –

 Im
pe

ri
al

is
m

o 
na

 Á
fr

ic
a 

e 
na

 Á
si

a

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 eu-
ropeus, procedentes do continente africano durante o imperialismo 
e analisar os impactos sobre as comunidades locais na forma de or-
ganização e exploração econômica.

O imperialismo europeu e a partilha da África 
e da Ásia

EF08HI26 - Identificar e contextualizar o protagonismo das popula-
ções locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia.

Pensamento e cultura no século XIX: darwi-
nismo e racismo, o silenciamento dos saberes 
indígenas e as formas de integração e destrui-
ção de comunidades e povos indígenas 

A resistência dos povos e comunidades indí-
genas 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.

15
 –

 A
m

ér
ic

a 
no

 s
éc

ul
o 

XI
X 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: darwi-
nismo e racismo, o silenciamento dos saberes 
indígenas e as formas de integração e destrui-
ção de comunidades e povos indígenas 

A resistência dos povos e comunidades indí-
genas 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.

9o ano

CAPÍTULO OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

1 
–

 N
as

ce
 a

 R
ep

úb
lic

a

Experiências republicanas e práticas autori-
tárias: as tensões e disputas do mundo con-
temporâneo

A proclamação da República e seus primeiros 
desdobramentos

EF09HI01 - Descrever e contextualizar os principais aspectos so-
ciais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República 
no Brasil.

EF09HI02 - Caracterizar e compreender os ciclos da história repu-
blicana até 1954.

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

Os movimentos sociais e a imprensa negra; 
a cultura afro-brasileira como elemento de 
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 formação econômica, política e social do Brasil.

Primeira República e suas características 

Contestações e dinâmicas da vida cultural no 
Brasil entre 1900 e 1930

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

2 
–

 R
ep

úb
lic

a 
ol

ig
ár

qu
ic

a

Experiências republicanas e práticas autori-
tárias: as tensões e disputas do mundo con-
temporâneo

A proclamação da República e seus primeiros 
desdobramentos

EF09HI01 - Descrever e contextualizar os principais aspectos so-
ciais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República 
no Brasil.

EF09HI02 - Caracterizar e compreender os ciclos da história repu-
blicana até 1954.
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2
 –

 R
e

p
ú

b
li

ca
 o

li
g

á
rq

u
ic

a

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

Os movimentos sociais e a imprensa negra; 
a cultura afro-brasileira como elemento de 
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 formação econômica, política e social do Brasil.

Primeira República e suas características 

Contestações e dinâmicas da vida cultural no 
Brasil entre 1900 e 1930

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

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 compreen-
der 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. 

3
 –

 R
e

vo
lt

a
s 

n
a

 P
ri

m
e

ir
a

 R
e

p
ú

b
li

ca

Experiências republicanas e práticas autoritá-
rias: as tensões e disputas do mundo contem-
porâneo

A proclamação da República e seus primeiros 
desdobramentos

EF09HI02 - Caracterizar e compreender os ciclos da história repu-
blicana até 1954.

Primeira República e suas características 
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.

4
 –

 E
ra

 V
a

rg
a

s

Experiências republicanas e práticas autori-
tárias: as tensões e disputas do mundo con-
temporâneo

A proclamação da República e seus primeiros 
desdobramentos

EF09HI02 - Caracterizar e compreender os ciclos da história repu-
blicana até 1954.

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

Os movimentos sociais e a imprensa negra; 
a cultura afro-brasileira como elemento de 
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 formação 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).
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4
 –

 E
ra

 V
a

rg
a

s
Anarquismo e protagonismo feminino

EF09HI08 - Identificar as transformações ocorridas no debate sobre 
as questões da diversidade no Brasil durante o século XX e compreen-
der 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. 

5
 –

 P
ri

m
e

ir
a

 

G
u

e
rr

a
 

M
u

n
d

ia
l

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.

6
 –

 R
e

vo
lu

çã
o

 

R
u

s
s

a

A Revolução Russa
EF09HI11 - Identificar as especificidades e os desdobramentos mun-
diais da Revolução Russa e seu significado histórico.

7
 –

 C
ri

s
e

 c
a

p
it

a
li

s
ta

 e
 t

o
ta

li
ta

ri
s

m
o

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 desdobramen-
tos em relação à economia global.

A emergência do fascismo e do nazismo
EF09HI13 - Descrever e contextualizar os processos da emergência 
do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e 
as práticas de extermínio (como o holocausto).
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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 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).
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Experiências republicanas e práticas autoritá-
rias: as tensões e disputas do mundo contem-
porâneo

A proclamação da República e seus primeiros 
desdobramentos

EF09HI02 - Caracterizar e compreender os ciclos da história repu-
blicana até 1954.

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.

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

EF09HI17 - Identificar e analisar processos sociais, econômicos, 
culturais e políticos 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 desigualdades regionais e sociais.
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Os anos 1960: revolução cultural?

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.
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Os anos 1960: revolução cultural?

A ditadura civil-militar e os processos de re-
sistência

A questão 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 como 
forma de contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura.
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O processo de redemocratização

A Constituição de 1988 e a emancipação das 
cidadanias (analfabetos, indígenas, negros, 
jovens etc.) 

A história recente do Brasil: transformações 
políticas, econômicas, sociais e culturais de 
1989 aos dias atuais

Os protagonismos da sociedade civil e as al-
terações da sociedade brasileira

A questão da violência contra populações 
marginalizadas

O Brasil e suas relações internacionais na era 
da globalização

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

EF09HI23 - Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos 
na Constituição de 1988 e relacioná-los com a 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, so-
ciais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões 
prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores democráticos.

EF09HI25 - Relacionar as transformações da sociedade brasileira 
aos protagonismos da sociedade civil após 1989.

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

EF09HI27 - Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais 
e sociais ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do 
País no cenário internacional na era da globalização.
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A Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
questão dos Direitos Humanos

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

EF09HI16 - Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de 
afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade huma-
na, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos 
e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação.

A Guerra Fria: confrontos de dois modelos 
políticos

A Revolução Cubana e as tensões entre Esta-
dos Unidos da América e Cuba

EF09HI28 - Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus prin-
cipais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos lide-
rados por soviéticos e estadunidenses.
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As experiências ditatoriais na América Latina 

EF09HI29 - Descrever e analisar as experiências ditatoriais na Amé-
rica Latina, seus procedimentos e vínculos com o poder, em nível 
nacional e internacional, e a atuação de movimentos de contesta-
ção às ditaduras.

EF09HI30 - Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-
-americanos, com especial atenção para a censura política, a opressão 
e o uso da força, bem como para as reformas econômicas e sociais e 
seus impactos.
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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.

A questão da Palestina
EF09HI10 - Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e 
suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivencia-
dos na Europa.
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o A Guerra Fria: confrontos de dois modelos 
políticos

A Revolução Chinesa e as tensões entre Chi-
na e Rússia

EF09HI28 - Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus 
principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos 
liderados por soviéticos e estadunidenses.
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O fim da Guerra Fria e o processo de globa-
lização

Políticas econômicas na América Latina

EF09HI32 - Analisar mudanças e permanências associadas ao pro-
cesso de globalização, considerando os argumentos dos movimen-
tos críticos às políticas globais.

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

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

Os conflitos do século XXI e a questão do 
terrorismo

Pluralidades e diversidades identitárias na 
atualidade

As pautas dos povos indígenas no século XXI 
e suas formas de inserção no debate local, 
regional, nacional e internacional

EF09HI35 - Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terro-
rismo 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.
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 2.3. Estruturação dos capítulos

Cada um dos volumes da coleção foi organizado em 4 uni-

dades que, de modo geral, correspondem aos bimestres do ano 

letivo. Os capítulos do livro, por sua vez, apresentam seções 

articuladas entre si que buscam contemplar várias dimensões 

da aprendizagem. Os capítulos possuem a seguinte estrutura 

interna:

• Abertura de capítulo: seção com texto introdutório, ima-

gens e atividades. O professor pode utilizar a abertura do 

capítulo para promover debates, levantar questões e ins-

tigar a curiosidade dos alunos. 

• Texto-base: escrito em linguagem adequada ao desenvol-

vimento etário dos alunos dos Anos Finais do Ensino Fun-

damental. Nesse sentido, há uma mudança gradual na lin-

guagem em cada um dos volumes da coleção. Seu principal 

objetivo é organizar e promover conhecimentos históricos 

relevantes incorporando tanto quanto possível mudanças 

historiográficas, que exploram novos objetos e objetivos dos 

historiadores, suas hipóteses e seus debates.

• Cartografia e iconografia: reproduções de fontes históri-

cas (mapas, fotografias, obras arquitetônicas, pinturas, 

esculturas, etc.), que complementam e explicitam aspec-

tos do tema estudado. Estas imagens constituem, em sen-

tido amplo, um rico conjunto de documentos a ser utilizado 

na produção do conhecimento histórico. As reproduções de 

imagens apresentam legendas explicativas e, em muitos 

casos, são acompanhadas de atividades que estimulam 

sua interpretação.

• Glossário: pequenos boxes laterais que, de forma sucinta, 

trazem uma explicação sobre palavras e expressões pouco 

usuais para os alunos. Sempre que julgar conveniente, o 

professor deverá complementar a explicação ou orientar 

os alunos a pesquisar outros sentidos para palavras e ex-

pressões desconhecidas.

• Investigando: boxe de atividades que visam sondar conhe-

cimentos prévios, estabelecer relações passado-presente 

e aproximar os assuntos estudados da vida real dos es-

tudantes. Essa seção aparece em todas as aberturas de 

capítulo e ao longo do texto-base do livro.

• Observando o mapa: seção de atividades de leitura e in-

terpretação de mapas. O objetivo é trabalhar o conceito de 

espaço e sua temporalidade, promovendo a interdiscipli-

naridade com Geografia.

• Outras histórias: seção com texto e atividades, muitas ve-

zes acompanhados de imagens. Essa seção procura com-

plementar ou aprofundar assuntos abordados no capítulo.

• Painel: seção que apresenta temas novos ou aprofunda 

um assunto abordado no capítulo privilegiando imagens 

que constituem, por exemplo, mostras de arte, infográfi-

cos ou detalhamentos de pinturas, objetos e construções 

arquitetônicas.

• Oficina de história: seção de atividades para o aluno, es-

truturada da seguinte maneira:

Refletir e ampliar: reúne atividades variadas que, de modo 

geral, visam organizar e refletir sobre os conteúdos do ca-

pítulo, bem como ampliar o repertório dos estudantes. Elas 

promovem, por exemplo, a interpretação e a produção de 

imagens e textos, a realização de debates e a construção 

de linhas do tempo e de mapas conceituais. 

Fontes históricas: apresenta atividades com fontes his-

tóricas variadas (texto ou imagem). O professor poderá 

utilizar essa seção para estimular a reflexão dos alunos 

(individual e em grupo) sobre o processo de produção do 

conhecimento histórico e o ofício do historiador.

Integrar com: apresenta atividades interdisciplinares que 

integram os conteúdos históricos com outros campos do 

saber, como Arte, Geografia, Língua Portuguesa, Matemá-

tica, Ciências, etc.

• Para saber mais: seção que, no fim de cada unidade, apre-

senta sugestões de filmes, livros e sites para ampliar e 

enriquecer a aprendizagem. Todas as sugestões são acom-

panhadas de pequenas resenhas.

• Projetos temáticos: ao final de cada volume, é apresentado 

um projeto temático que reforça a dimensão experimental 

e interdisciplinar do ensino-aprendizagem mobilizando os 

estudantes a trabalhar com temas abrangentes das áreas 

do conhecimento, especialmente em Ciências Humanas e 

Linguagens. Os projetos temáticos de cada volume são:

6o ano – Universo escolar.

7o ano – Meio ambiente. 

8o ano – Saúde e educação.

9o ano – Internet e cidadania.

Os projetos propõem atividades em grupo de reflexão e in-

vestigação que demandam, por exemplo: pesquisas e manejo 

de fontes variadas, seleção e interpretação de dados e informa-

ções, uso de linguagens diferentes (textos, imagens, sons), en-

trevistas com pessoas da comunidade, estudo do espaço social 

em que os alunos estão inseridos, construção e apresentação 

de argumentos a partir dos conhecimentos desenvolvidos.

Os projetos podem (e devem) ser flexibilizados levando-se 

em consideração a diversidade nacional e as necessidades 

pedagógicas de professores e alunos.
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A avaliação é um processo amplo que implica estimar o 
valor, a extensão e a intensidade do desempenho educacional. 
O objetivo da avaliação é diagnosticar e acompanhar os resul-
tados da ação educativa sempre tendo em vista aprimorar a 
aprendizagem significativa dos estudantes.

Com isso, devemos deixar bem claro que a finalidade da 

avaliação não é instituir formas de punição para os estudan-

tes. Ao contrário, a avaliação deve contribuir para redimen-

sionar a ação educativa (DCN para o Ensino Fundamental, 

art.32). Por isso, em relação ao estudante, a avaliação deve 

assumir um caráter processual, formativo e participativo. 

Vejamos:

a) processual: atividades contínuas, bem dimensionadas e 

distribuídas ao longo dos programas de ensino-aprendi-

zagem. Deste modo, a avaliação processual ocorre sem 

uma definição rigorosa que separe o momento de ensinar, 

aprender ou construir conhecimentos.

b) formativo: atividades voltadas à formação integral do 

estudante, isto é, que promovam o desenvolvimento de 

conhecimentos, valores e atitudes.

c) participativo: atividades capazes de envolver os estu-

dantes, tanto individualmente quanto em grupo, e fa-

zê-los falar em público, argumentar, produzir textos e 

mídias sociais, além de intervir no meio em que vivem 

exercendo a cidadania.

Além disso, a avaliação possui outras facetas. Como parte 

do currículo, deve servir para:

a) identificar potencialidades e dificuldades da aprendi-

zagem;

b) sinalizar problemas do ensino, permitindo repensar méto-

dos e recursos utilizados pela professora ou pelo professor.

Em princípio, quanto maiores forem as dificuldades de 

aprendizagem tanto maior será a necessidade de rever as 

estratégias de ensino. Isso implica redirecionar o trabalho 

em sala de aula e perceber o que funciona, o que envolve, o 

que facilita a aprendizagem.

Outro aspecto importante é que a avaliação também deve 

ser apresentada aos pais ou responsáveis pelos estudantes. 

É fundamental que eles sejam informados sobre o desem-

penho escolar de seus filhos neste momento de interação e 

diálogo entre a escola e a comunidade. Cultivar este diálogo 

com o estudante e sua família, discutindo os resultados da 

3. A proposta de avaliação

avaliação, é valioso para a criação de um ambiente favorável 

à educação.

 3.1. Avaliação e atividades desta coleção

Em suas diversas propostas, as atividades que integram 

esta coleção possibilitam uma avaliação processual, formati-

va e participativa do ensino-aprendizagem de História.

3.1.1. Aspecto processual

As atividades avaliativas dos volumes desta coleção foram 

dispostas em diferentes momentos da obra, tais como: nas 

aberturas dos capítulos (Investigando), ao longo dos textos e 

das imagens (Investigando, Observando o mapa, Outras histó-

rias), ao final do capítulo (Oficina de história) e no fim de cada 

livro (Projetos temáticos).

3.1.2. Aspecto formativo e participativo

As atividades avaliativas foram elaboradas levando-

-se em conta o rol de competências e habilidades da BNCC  

(6o ao 9o) do Ensino Fundamental. Isso significa que, ao 

lado dos conteúdos desenvolvidos no livro, estas atividades 

são partes intrínsecas do projeto de formação dos estudan-

tes. Nesse sentido, essas atividades contribuem, por exem- 

plo,  para:

• valorizar a diversidade das culturas e seus modos de ser, 

saber e viver;

• reconhecer e compreender os conhecimentos historica-

mente construídos ;

• promover a construção de argumentos, questionamentos, 

hipóteses, interpretação de fontes diversas tanto da cul-

tura material quanto da imaterial;

• exercitar a empatia, o diálogo, a cooperação, o respeito 

mútuo e a solidariedade;

• promover o exercício da cidadania de forma livre, proativa e 

responsável, estimulando a tomada de decisões com base 

em valores éticos, democráticos e inclusivos.

Cada um dos objetivos do conjunto de atividades pre-

sentes nesta obra (Investigando, Observando o mapa, Ofi-

cina de história, Projeto temático) foi explicitado no tópico 

Organização geral da obra deste Manual. Cabe ao professor 

utilizar essas atividades à sua maneira para redimensionar 

sua ação educativa e estimular o diálogo com os alunos.
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 3.2. Avaliação qualitativa

Um aspecto relevante que merece ser ressaltado é que 

a avaliação não se reduz ao ato de “medir” ou “quantificar” o 

acúmulo de informações dos estudantes. Neste sentido, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina 

que o estudante seja avaliado de forma contínua e cumulativa, 

prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos 

e os resultados de longo prazo sobre os de eventuais provas 

finais (Art. 24, V, alínea a).

Segundo a BNCC do Ensino Fundamental, o compromisso 

com a educação integral implica também esse olhar inova-

dor e inclusivo sobre questões centrais como a avaliação 

do aprendizado. Desse modo, mais do que medir o acúmulo 

de informações, o que se pretende é desenvolver no aluno 

“competências para aprender a aprender, saber lidar com 

a informação cada vez mais disponível, atuar com discer-

nimento e responsabilidade nos contextos das culturas 

digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, 

ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para 

identificar os dados de uma situação e buscar soluções, 

conviver e aprender com as diferenças e as diversidades.” 

(BNCC, p. 14).

Na escola contemporânea, educar é compartilhar conhe-

cimentos e afetos dentro de uma visão integral do estudan-

te, voltada tanto para seus interesses e suas necessidades 

quanto para os desafios da sociedade contemporânea. Nesse 

sentido, a avaliação qualitativa requer que o acompanhamento 

das atividades em sala de aula e extra-aula seja realizado de 

forma individual ou coletiva.

Além disso, a avaliação qualitativa implica considerar as-

pectos múltiplos como as formas variadas de reflexão, comu-

nicação, criatividade, resiliência ao lado das atitudes de cola-

boração, empatia, solidariedade, participação e compromisso.

Se o professor desejar complementar a avaliação dos 

estudantes por meio de provas periódicas, sugerimos que 

as questões que levem a uma resposta única ou os testes 

de múltipla escolha sejam menos valorizados. O formato 

que induz à resposta única e rígida dificulta a percepção de 

eventuais problemas no aprendizado e não cria oportunida-

des para que os estudantes expressem mais plenamente 

suas capacidades.

Além das provas discursivas, é preciso dar espaço para 

outras atividades promissoras, individuais e coletivas, privi-

legiando o protagonismo do estudante na construção de sua 

aprendizagem. Entre estas atividades esta coleção incluiu 

propostas como: 

a) pesquisas sobre o local de atuação da escola;

b) interpretações de temas e fontes variadas;

c) leitura e interpretação de mapas e imagens;

d) debates sobre temas do contexto social dos estudantes;

e) realização de entrevistas com membros da comunidade;

f) elaboração de “painéis” temáticos;

g) realização de reportagens para um blog ou jornal, que pode 

ser criado na sala ou na escola;

h) produção de textos com críticas a livros, filmes, exposições 

ou visitas a museus e outras instituições.

Nestas atividades, sugerimos que o professor explicite 

para os estudantes os critérios com base nos quais eles serão 

avaliados, estabelecendo um cenário das expectativas e dos 

resultados pretendidos.

Por fim, é necessário dizer que as atividades múltiplas 

de avaliação devem abranger não somente conteúdos 

específicos de História, mas também o desenvolvimento 

de saberes interdisciplinares voltados ao exercício da ci-

dadania, ao mundo do trabalho, aos projetos de vida dos 

estudantes e à construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária.

Desenvolvemos temas, abordagens e atividades in-

terdisciplinares em diversos momentos desta coleção. 

Além disso, utilizamos mapas, imagens, obras literárias, 

entrevistas e filmes como recursos pedagógicos importan-

tes. É preciso levar em conta, porém, as especificidades 

desses materiais. O domínio de tecnologias e linguagens 

aplicáveis a documentos de diferentes tipos (escritos, 

iconográficos, orais, musicais, multimídias, etc.) requer 

um exercício constante e recorrente de pesquisa, pois não 

há uma fórmula pronta e uniforme para lidar com eles. De 

modo geral, recomendamos jamais analisar os documen-

tos como reflexos ou resgates da “verdade”, pois todos 

são parte constitutiva de representações da realidade e 

das relações sociais em jogo.

4. Usos do livro e possibilidades de trabalho
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A seguir, sugerimos formas de usar o livro e as possibilida-

des de trabalho em sala de aula.

 4.1. Interdisciplinaridade

[...] os desenvolvimentos disciplinares das ciências não 

só trouxeram as vantagens da divisão do trabalho, mas 

também os inconvenientes da superespecialização, do 

confinamento e do despedaçamento do saber. Não só 

produziram o conhecimento e a elucidação, mas também 

a ignorância e a cegueira.

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar 
 o pensamento. Trad.: Eloá Jacobina. Rio de Janeiro:  

Bertrand Brasil, 2002. p. 15.

A partir do século XV, sobretudo nas sociedades ocidentais, 

as ciências ganharam certa autonomia e se subdividiram em 

disciplinas cada vez mais específicas. Esse processo teve 

como consequência a produção de uma “era dos especialis-

tas”, cujos resultados consistiram na perda das visões de 

conjunto e na pulverização do saber.

Essas perdas estimularam um movimento de busca 

pela interdisciplinaridade, uma busca por elos entre dife-

rentes disciplinas que, mantendo a identidade dos cam-

pos do conhecimento, estabelece um diálogo permanente 

entre eles.

Nesta obra, quisemos superar a simples justaposição 

de uma área do saber sobre as outras. Ao mesmo tempo, 

entendemos que a interdisciplinaridade pode ser uma prática 

que leve o docente a intervir na realidade social e orientar 

seus alunos, agindo de forma autônoma e sensível para es-

timular aquilo que não ocorreria de modo espontâneo na 

sala de aula. A prática interdisciplinar deve ser observada 

como princípio pedagógico na medida em que se percebem a 

necessidade, a coerência e os desafios de fazê-la, adotando 

atitudes de questionamento, confirmação, complementação 

e ampliação. 

O objetivo é fazer da interdisciplinaridade um recurso es-

colar para lidar com problemas, processos e fenômenos que 

podem ser mais bem compreendidos quando considerados 

de perspectivas diversas.

Para cumprir esse intento, incorporamos temas que 

dialogam com outras disciplinas escolares ao longo do li-

vro. Para enfatizar isso, criamos uma seção específica no 

final dos capítulos, denominada Integrar com. Trata-se de 

um conjunto de atividades que procura promover conexões 

tanto com as disciplinas que, como a História, situam-se no 

campo das Humanidades (como Geografia, Arte e Língua 

Portuguesa), quanto com aquelas mais distantes, mas com 

as quais, conforme o conteúdo abordado, pode se promover 

formas de diálogo (como Matemática, Educação Física, Ciên-

cias e Língua Estrangeria Moderna). Ao final de cada volume, 

esperamos que as atividades interdisciplinares contribuam 

para formar jovens capazes de agir de forma transformadora 

sobre o mundo em que vivem e que se tornem cada vez mais 

autônomos para construir métodos de estudo, interpreta-

ções e saberes.

 4.2. Mapas

Os mapas são representações de um espaço construídas 

por meio de símbolos, escala e projeção cartográfica. Eles 

podem servir para orientação, para o conhecimento de um 

território e, sobretudo, podem ser utilizados como fontes 

históricas. Ao interpretar essas representações, devemos 

considerar que todo mapa é feito com objetivos específicos 

e por meio de técnicas específicas.

Ao utilizar mapas históricos, podemos trabalhar com os 

estudantes aspectos como:

• características geográficas de uma região;

• orientação espacial, escala, título e legenda;

• semelhanças e diferenças de um território ou de uma re-

gião, ocorridas ao longo do tempo;

• correspondência entre as fronteiras e os agrupamentos 

étnicos, a valorização de territórios que constituem pontos 

estratégicos, etc.

Esses aspectos não são aleatórios. Em História, espaço 

e tempo são dimensões fundamentais para a compreensão 

dos fenômenos. Nesse sentido, os mapas e sua linguagem 

são essenciais para a construção de um conhecimento crítico 

acerca do espaço. Mapas permitem localizar lugares e pes-

soas, traçar comparações a partir de características naturais 

e sociais neles representadas ou avaliar distâncias físicas e 

esforços para superá-las.

Entender a organização espacial para além daquilo que 

nos cerca é ampliar o saber e, por que não, a imaginação. O 

território familiar aos estudantes não é o único passível de 

ser observado e apreendido: territórios distantes também 

são objeto de estudo e os mapas são instrumentos impor-

tantes nesse processo.

O recurso aos mapas, por si só, já configura uma forma 

de interdisciplinaridade. Todavia, como já expusemos no 

início deste Manual, documentos de todos os tipos são 
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válidos para a produção do conhecimento histórico, entre 

os quais se incluem as representações cartográficas ou 

mapas. Os historiadores vêm acumulando experiência no 

uso dos mapas como fontes ou como meio de apresenta-

ção dos resultados de seus estudos e de representação 

espacial da realidade.

Cabe ao professor problematizar todas as fontes histó-

ricas. Com os mapas não é diferente. Os mapas de hoje são 

representações da superfície do planeta ou de partes dela. 

Resultam de conhecimentos interdisciplinares e recursos tec-

nológicos cada vez mais sofisticados, que incluem computa-

dores e satélites. Mas sabemos que nem sempre foi assim. Os 

mapas também são históricos no sentido de que passaram 

por transformações na forma como são feitos e guardam per-

manências – como a intenção de sistematizar dados a partir 

de interesses políticos, econômicos, demográficos, militares, 

etc. No passado mais distante, os mapas tinham usos seme-

lhantes aos dos tempos atuais, mas com recursos técnicos 

próprios das épocas em que foram produzidos. Serviram para 

planejar ações, como a dominação de um povo sobre outros, o 

transporte de mercadorias por mar e por terra, a arrecadação 

de impostos nas fronteiras de um país, a concentração de 

recursos naturais em determinadas regiões, para mencionar 

alguns exemplos.

Portanto, a elaboração e o uso dos mapas lidam, ao 

mesmo tempo, com as limitações técnicas e com as in-

tenções políticas. A cartografia só pode ser compreendida 

no contexto em que é produzida e sua finalidade depende 

de quem faz uso dela. Aqui, a finalidade é educacional e crí-

tica, mas, se julgar conveniente, o professor pode deter-se 

em algum momento na própria história da Cartografia ao 

planejar suas aulas.

Outras indicações

Além dos mapas apresentados nesta obra, sugerimos ao 

professor a utilização de atlas históricos em suas aulas. Além 

da bibliografia ao final do volume, recomendamos duas fontes 

para o trabalho com mapas:

• LOCH, Ruth E. N. Cartografia tátil: mapas para deficientes 

visuais, disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/ 

index.php/portalcartografia/article/view/1362/1087>, 

que destaca a importância de mapas táteis para estudan-

tes com deficiência visual.

• Portal de Mapas do IBGE, disponível em: <http://portal 

demapas.ibge.gov.br>, no qual há cerca de 20 mil mapas 

sobre temas variados, como saneamento ambiental, alfa-

betização, terras indígenas, etc.

 4.3. Iconografia e leitura de imagens

Por muito tempo, as imagens foram utilizadas pelos 

historiadores como meras ilustrações ou elementos com-

probatórios. No entanto, com as transformações na con-

cepção de conhecimento histórico ocorridas no século XX 

e por conta também do desenvolvimento da história da 

cultura, as imagens passaram a ser compreendidas como 

fontes de informações, que devem ser lidas e interpreta-

das. Atualmente, recursos iconográficos, como fotografias, 

pinturas, esculturas, gravuras, desenhos e caricaturas, são 

documentos históricos tão importantes quanto os registros 

escritos.

Lidar com fontes e linguagens diferenciadas – princi-

palmente visuais – requer certas habilidades, as quais 

podem ser desenvolvidas pelo exercício do olhar, que en-

volve observar, identificar e compreender o significado 

das imagens.

Há um ponto comum entre a documentação iconográ-

fica e a escrita: ambas são, fundamentalmente, repre-

sentações da realidade, ou seja, expressam versões dos 

eventos históricos.

Ao trabalhar com recursos iconográficos como fontes his-

tóricas, procure:

• observar os detalhes da imagem, suas cores, persona-

gens, paisagens, temas, etc.;

• refletir sobre as impressões e os sentimentos que a ima-

gem pode despertar nos estudantes;

• identificar o tipo de obra (fotografia, desenho, pintura, es-

cultura, caricatura, etc.) e a data e o local de sua produção;

• pesquisar informações sobre o autor da obra (nacionali-

dade, idade, outros trabalhos, etc.);

• investigar se a obra tinha um público-alvo, quem teve aces-

so a ela, etc.;

• comparar a obra com outras que possam ajudar a com-

preendê-la;

• analisar o contexto de produção da imagem e como ela foi 

apropriada ao longo do tempo. Verifique, por exemplo, se as 

referências utilizadas na obra têm o mesmo significado no 

contexto de sua produção e no tempo presente.

Ao longo desta coleção, há diferentes propostas de ativida-

des com iconografia, que são parte constitutiva dos capítulos. 

Isso não limita a possibilidade de o professor propor outras 

atividades, já que é ele quem melhor conhece seus alunos e as 

potencialidades deles.
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Leituras para o professor

O texto reproduzido a seguir traz uma discussão impor-

tante sobre o uso das imagens em sala de aula (e não só as 

do livro didático) e a necessidade da formação continuada do 

professor para trabalhar com esse recurso.

O uso de imagens em sala de aula exige uma nova 

postura de professores e alunos, que não diz respeito à 

formação de historiadores, mas ao fato de proporcionar 

mais autonomia intelectual ante os diversos registros 

humanos [...].

A condição de uso adequado das novas tecnologias 

e dos novos mediadores da aprendizagem como o uso 

coerente de imagens passa pela formação do professor. 

Segundo a Lei 9.394/96, a formação continuada dos 

professores é condição para o processo qualitativo, pois 

é o único meio de esses profissionais acompanharem os 

discursos, as novas propostas de ensino da disciplina, 

as novas interpretações e novas exigências do cotidiano 

escolar [...].

Devem ser buscados mecanismos e ferramentas para 

o uso eficiente das fontes imagéticas, as quais, chegando 

aos docentes, despertem o olhar de interesse em conhe-

cer e usar de forma privilegiada a linguagem imagética 

em sala de aula, sem a possibilidade de se perder em 

generalizações grosseiras. Além disso, o uso de imagens 

diz respeito a alguns cuidados, como por exemplo não 

priorizar a forma em detrimento da ideia, ou vice-versa, 

ou homogeneizar a cultura de uma época a partir de 

uma única imagem (Peter Burke, Testemunha ocular: 

história e imagem. Bauru: Edusc, 2004, p. 52). Deve-se 

lembrar que, no registro de uma imagem, há escolhas 

feitas pelo produtor, além de um contexto da concepção, 

o que obriga estar atento às ideologias implícitas, às 

invenções e criações do artista, às possíveis apropria-

ções e adequações. Importa, assim, observar o público 

ao qual a obra se destinou e perceber os silêncios, au-

sências, vazios e lacunas deixados pelo produtor, dado 

que a imagem não é uma realidade total, embora traga 

porções, traços, aspectos, símbolos, representações e 

códigos registrados.

O século XXI está mergulhado em uma cultura da 

imagem, consumida de forma indiscriminada, razão 

por que ela tanto pode servir como processo de massi-

ficação como processo de construção e ressignificação. 

Como ferramenta privilegiada, a imagem cativa o olhar 

do aluno, que vive em uma sociedade cifrada em ícones 

e signos, os quais ele se acostumou a usar, geralmente de 

forma acrítica. O exercício de desvendar as mensagens 

intrínsecas presentes nas imagens pode significar não 

apenas um caminho para interpretar as representações 

do passado, mas o educar o olho para um excelente 

exercício de elucidação do presente.

Essa problemática envolve a carência de orientações 

práticas e teóricas quanto ao uso do recurso imagé-

tico pelos professores que estão em sala de aula, mas 

fora do círculo acadêmico em que essas questões são 

debatidas. As imagens, como linguagem visual, são 

valiosíssimas na reconstrução da cultura material do 

passado, como por exemplo o cotidiano de pessoas 

comuns. Para a adoção de tal meio de comunicação 

com o passado, são exigidos o desenvolvimento de 

habilidades e uma busca epistemológica por parte do 

docente. A mesma atenção vale para as imagens do 

presente, devendo-se ter a consciência de que a imagem 

do passado ou do presente é sempre uma representação 

da realidade, não ela propriamente.

Mesmo antes de proporcionar aos alunos condições 

de “lerem” imagens, o professor precisa [...] educar seu 

próprio olhar para a imagem, daí a necessidade de um 

aprofundamento teórico sobre o tema. A imagem como 

texto visual é reveladora de cultura, por isso a neces-

sidade de aprender a observar e interpretar culturas 

visuais, como afirma Panofsky (apud BURKE, 2004, 

p. 45) deve-se exercitar os três níveis de interpretação: 

seu significado natural (objetos), seu significado con-

vencional (o que quer representar) e seu significado 

intrínseco (o que está subliminar). O que torna, no con-

texto da história cultural, o uso do suporte imagético 

um grande desafio.

A partir da análise de Peter Burke, em Testemunha 

ocular: história e imagem, é possível buscar os limites, 

perigos e as possibilidades de uso das imagens de uma 

forma mais produtiva, utilizando-as como um recurso 

precioso para despertar o olhar do aluno para a realida-

de do estudo proposto. Como fonte histórica privilegia-

da, as imagens não restituem o real. Elas reconstroem, 

voluntariamente ou involuntariamente, a apreensão do 

real. “A imagem não explica a realidade. Convida a re-

criá-la e revivê-la”, diz [Miriam M.] Leite (“Texto visual 

e texto verbal”. In: BIANCO, Bela; LEITE, Miriam M. 

(orgs.). Desafios da imagem. Campinas: Papirus, 1998, 

p. 34). [...]

O educador deve tornar-se não um consumidor de 

imagens, mas um especialista em ler imagens, em deco-

dificá-las. Para isso, deve dispor de grande bagagem cul-
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Outras indicações

• A revista Acervo, editada pelo Arquivo Nacional (RJ), pu-

blicou um número especial dedicado à fotografia como 

fonte histórica (v. 6, n. 1-2, jan./dez. 1993), disponível 

em: <http://www.arquivonacional.gov.br/media/v6_n1_2_

jan_dez_1993.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2018. Nele, foram 

reunidos diversos artigos úteis para o trabalho a ser desen-

volvido em sala de aula com imagens, dentre os quais des-

tacamos o de Boris Kossoy, “Estética, memória e ideologia 

fotográfica: decifrando a realidade interior das imagens” 

(p. 13-24), que analisa fotografias de diversos períodos 

da história do Brasil e o papel do fotógrafo como “criador 

de realidades”.

• Fotografia e História, de Boris Kossoy (São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2009).

• Revista Brasileira de História, Dossiê Arte e Linguagens 

(v. 18, n. 35, 1998, p. 13-224), disponível em: <http://

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102- 

018819980001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 abr. 

2015. A publicação, editada pela Associação Nacional de 

História (ANPUH), reúne importantes artigos sobre mú-

sica popular, literatura, cinema, fotografia e pintura, em 

diversas épocas.

• Revista Anos 90, Dossiê A História e suas fontes (v. 15, 

n. 28, dez. 2008), disponível em: <http://www.seer.ufrgs.

br/index.php/anos90/issue/view/721/showToc>. Acesso 

em: 25 set. 2018. Destacamos, nesse dossiê, as reflexões 

contidas em dois artigos: o de Nilton Mullet Pereira e Fer-

nando Seffner, “O que pode o ensino de História?, sobre o 

uso de fontes na sala de aula”, e o de Flávia Eloisa Caimi, 

“Fontes históricas na sala de aula: uma possibilidade de 

produção de conhecimento histórico escolar?”.

tural e predisposição em continuar aprendendo sempre, 

consciente da obrigação de uma formação continuada, 

que extrapola os limites da formação acadêmica. Isso é 

fundamental para que possa acompanhar o dinamismo 

das ciências humanas, especialmente da ciência histó-

rica, em tempos de democracia, globalização, alta tec-

nologia e história cultural, ou seja, tempos propícios 

para a inovação da produção histórica e implantação de 

pedagogias renovadas.

SANDRI, Sandra Mara D Ávila. Decifra-me ou devoro-te:  
limites e possibilidades do uso da iconografia – um estudo 

 hermenêutico de imagens para a sala de aula. Anais do II  
Congresso Internacional de História da Universidade Federal  

de Goiás – História e Mídia, set. 2011. Disponível em:  
<http://www.congressohistoriajatai.org/anais2009/ 

doc%20%2860%29.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2018.

 4.4. Literatura

A literatura, como todo registro da experiência humana, 

também pode ser utilizada como fonte histórica. Este é um 

dos campos da história da cultura. Ao serem utilizadas como 

fontes históricas, as obras literárias (como qualquer outra 

obra de arte) podem ser “desconstruídas” e analisadas em 

seu contexto de produção. Nas obras literárias, é possível 

observar aspectos como:

• modos de vida, costumes e cotidiano das sociedades re-

presentadas;

• papel das personagens e sua inserção social;

• ambientação; 

• relações sociais, familiares e de poder.

Além do prazer e da dimensão informativa das obras literá-

rias, sua análise pode resultar em um trabalho interdisciplinar 

proveitoso para professores e estudantes de História e Língua 

Portuguesa.

Ao trabalhar a literatura como fonte histórica, procure:

• identificar o tipo de texto (poema, crônica, carta, biografia, 

conto, romance, etc.), bem como a data e o local de sua 

produção; 

• pesquisar informações sobre o autor do texto (nacionali-

dade, idade, outros trabalhos, etc.);

• identificar palavras, expressões, conceitos utilizados 

no texto literário e seus significados no passado e no 

presente;

• conhecer narradores, personagens e suas características;

• especificar o tempo em que ocorre o que está sendo rela-

tado e o espaço onde acontecem as ações;

• compreender como as ações das personagens estão ar-

ticuladas;

• refletir sobre as impressões e os sentimentos que o texto 

pode despertar nos estudantes;

• investigar se o texto literário tinha um público-alvo defini-

do, quem teve acesso a ele, etc.;

• comparar a obra com outras que possam ajudar a com-

preendê-la;

• analisar o contexto de produção da obra e como ela foi 

apropriada ao longo do tempo; verificar, por exemplo, se 

as referências utilizadas na obra literária têm o mesmo 

significado no contexto de sua produção e no momento 

presente.
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[...] Uma das muitas possibilidades é o trabalho que 

se pode fazer com a obra central da literatura e da 

civilização etíope, a Glória dos Reis (Kebra Nagast), 

escrito em ge’ez, a língua clássica da Etiópia, é um texto 

cuja forma atual foi fixada em finais do século XIII, 

na altura da ascensão da chamada dinastia salomônica 

ao trono imperial nos planaltos do Tigré e Amhara. A 

comemoração de uma ideologia do poder inspirada na 

literatura bíblica, a Glória dos Reis relata a origem de 

uma dinastia imperial que se entronca na linha real 

de David e Salomão, e faz dos etíopes os herdeiros do 

‘povo escolhido’ do Deus hebraico, e da Igreja cristã 

monofisista a guardiã da arca da aliança (encerrada, 

segundo a tradição oficial, numa pequena capela jun-

to da igreja de Santa Maria do Sião, na antiga capital 

imperial de Aksun) e que fora tomada dos hebreus e 

doada aos etíopes pela vontade divina.

Alberto da Costa e Silva em seu livro A enxada e a 

lança: a África antes dos portugueses, faz referência 

ao Kebra Nagast: “[...] Tradições do Antigo Testamen-

to espalham-se provavelmente na Etiópia muito antes 

que a Bíblia ali fosse traduzida. Uma dessas tradições, 

que se desenvolveu no Oriente Médio, num intricado 

e rico ciclo de lendas, está na base do mito nacional 

etíope, cuja forma se imobilizou no Kebra Nagast ou 

Glória dos Reis. Esse livro tomou forma escrita em 

gueze no início do século XIV, mas a história que conta, 

da rainha de Sabá, devia ter voga desde tempos muito 

antigos na Etiópia”.

O Kebra Nagast narra a trajetória do filho da união 

de Salomão com Makeda, a “rainha do Sul”, cujo nome 

é Menelik I (Bayna Lehkem, “Filho do Sábio”, “Filho de 

Salomão”), é considerado o primeiro Negusa Nagast ou 

“rei dos reis” da Etiópia, pois quando retornou da terra 

do seu pai, juntamente com alguns nobres judeus e com 

a arca da aliança (símbolo da presença de Deus) levou 

para seu povo os costumes ordenados pelo Deus de seu 

pai e diante destes preceitos fundou o reino de Aksun, 

situado na capital da atual Etiópia. Beneficiário de uma 

dupla herança, israelita e etíope, ele é um importante 

símbolo de uma ideologia nacional. Historicamente, 

esta ideologia marcou a forte especificidade da civili-

zação etíope (ou pelo menos das expressões político-re-

ligiosas do núcleo central “semitizado”).

Ao apresentar esta fonte em sala de aula, após a leitura 

pelos alunos é importante destacar alguns pontos per-

tinentes de discussões e entendimentos de acordo com 

o Kebra Nagast: “Salomão o Rei voltou para seu palácio 

e reuniu seus conselheiros, seus oficiais e os antigos de 

seu reino, e disse a eles: Eu não consigo fazer meu filho 

permanecer aqui. E agora escutem o que direi a vocês. 

Vamos fazê-lo rei da Etiópia, junto com suas crianças 

[...]. E as crianças dos nobres de Israel, que foram coman-

dados a partir com o filho do rei, formaram um conselho 

junto, dizendo: O que devemos fazer? Pois nós devemos 

deixar nosso país e nosso local de nascimento, e nossa 

família e o povo de nossa cidade. Vamos nos entristecer 

por conta de nossa senhora Zion (a arca da aliança, que 

simboliza a presença de Deus) pois eles estão nos fazendo 

deixá-la, pois nela eles nos comprometeram com Deus, 

[...] Então eu (Azariah) a colocarei (a arca da aliança) 

na habitação de Zion, e eu a guardarei na rouparia de 

Zion, e eu tomarei Zion, e então cavarei um buraco no 

chão e a colocarei lá, até que nós partamos e levemo-la 

conosco, mas não contarei nada ao rei até que já esteja-

mos viajando”.

Primeiramente é possível expor que: a história da arca 

da aliança no Kebra Nagast aponta a justificativa para que 

os etíopes se sentissem um povo “escolhido” e abençoado 

pela presença de Deus, podendo ser trabalhado nesta 

instância o conceito de “civilização”, com os alunos, as-

sim como, mostrando-lhes que cada povo afirma ser o 

melhor, ser o “escolhido por Deus” tendo todos as suas 

justificativas; podendo ser inserido também o conceito 

de “tolerância” entre as diferentes nações, assim como 

trabalhar os conceitos e no que acreditamos nos dias 

atuais. Torna-se importante a partir de então frisar que 

o que expõe-se aqui sobre esta fonte, são possibilidades 

de análises e que os professores e alunos ao trabalharem 

com esta fonte escolhem e direcionam suas análises in-

dividualmente, pois objetiva-se a divulgação e o aponta-

mento de perspectivas e possibilidades e não traçar um 

“manual a ser seguido”.

Percebendo-se, portanto, que a troca de olhares so-

bre o outro e sobre a própria identidade é um instru-

mento dinâmico, em constante ressignificação e com 

múltiplas variáveis. Com base no que afirmou Roger 

Chartier “[...] nenhum texto – mesmo aparentemente 

mais documental [...] – mantém uma relação transpa-

rente com a realidade que apreende. O texto, literário 

ou documental, não pode nunca se anular como tex-

to, ou seja, como um sistema construído consoante 

categorias, esquemas de percepção e de apreciação, 

Leituras para o professor

A seguir, o texto selecionado traz indicações acerca do 

trabalho com a literatura de ficção aplicado à História da África, 

que podem ser sugestivas também para outras temáticas.
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regras de funcionamento, que remetem para as suas 
próprias condições de produção”. Desta forma esta 
fonte também pode ser utilizada em contrapartida a 
outras fontes, para desmistificar ideias expostas, as-
sim como falsos e estranhos relatos sobre a Etiópia, 
de acordo com alguns dos relatos europeus sobre os 
africanos desde a Antiguidade [...]. 

O pensamento histórico passa por (re)adequações, 
surgindo uma espécie de história científica. Levar es-
tas teorias para dentro da sala de aula e apresentá-las 
engrandece a visão e as análises que os alunos podem 
fazer da fonte primária, o texto literário, neste caso 
do Kebra Nagast [...].

Uma das principais gerações de pensadores desse grupo 
[que defende que a África possui uma história] foi a dos 
intelectuais liderados pelos africanos Joseph Ki-Zerbo 
e Cheikh Anta Diop. [...].  Essa história que Ki-Zerbo 
propõe “não seria uma história-revanche, que relançaria 
a história colonialista como um bumerangue contra seus 
autores, mas de mudar a perspectiva e ressuscitar ima-
gens ‘esquecidas’ ou ‘perdidas’”. Através destas palavras 
pode-se ter uma ideia do que se constituiria o ensino 
de História da África na atualidade, o mesmo seria um 
despertar para a exclusão realizada pelo ocidente, de 
forma que fosse possível elaborar uma história com o 
olhar destes povos, caminhos estes percorridos através de 
suas fontes, de acordo com a sua diversificação, cabendo 
a pesquisadores e estudantes atuais buscar métodos de 
melhor abordar tais aspectos [...].

Levar a literatura africana antiga como o Kebra Na-
gast e apresentar aos alunos as teorias relativas a con-
cepções sobre a existência de uma história da África 
(esta no mínimo intitulada como o berço da humani-
dade) fornece uma análise crítica e de imediata des-
mistificação dos conceitos “aprendidos” com respeito 
à história da África.

LIMA, Stéphanie M. Zumba de; SOUZA NETO,  
José Maria Gomes de. A literatura, fonte primária para o ensino 

de história da África. Anais do XIII Encontro Estadual de 
História: entre o nacional e o regional [Paraíba], 2008.  

Disponível em: <http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/ 
textos/ST%2004%20-%20St%C3%A9phanie%20Monick% 

20Zumba%20de%20Lima%20TC.PDF>.  
Acesso em: 19 jul. 2018.

considerados caminhos possíveis para a recuperação da 

história do Brasil a partir do período imperial.

• Com palmos medida: terra, trabalho e conflito na literatura 

brasileira, livro organizado por Flávio Aguiar, com prefácio 

de Antonio Candido (São Paulo: Fundação Perseu Abramo/

Boitempo, 1999). 

• Revista Hydra, Dossiê História e Literatura (v. 2, p. 20-32, 

2017), disponível em: <http://hydra.sites.unifesp.br/in-

dex.php/pt/?option=com_content&view=article&id=55&-

catid=17>. Acesso em: 23 jul. 2018. Destacamos o artigo 

de Denilson Botelho, “Um encontro inusitado: história e 

literatura nas páginas do Jornal do Commercio do Rio de 

Janeiro na Primeira República”, no qual o autor apresenta 

uma reflexão sobre o uso da literatura como fonte para o 

trabalho do historiador, a partir do exemplo da obra Tris-

te fim de Policarpo Quaresma, publicada originalmente 

como folhetim na imprensa do Rio de Janeiro no início do 

século XX.

 4.5. Fontes orais

O trabalho com fontes orais pode levar a bons resultados, 

envolvendo os estudantes em atividades diferentes daquelas 

normalmente apresentadas em sala de aula. Todos nós conhe-

cemos histórias interessantes que nos foram contadas em 

família ou entre amigos. Essa experiência pode ser estimulada 

e aproveitada para ampliar a construção do conhecimento 

histórico. A sugestão é a elaboração de entrevistas e a coleta 

de depoimentos.

Para trabalhar esse tipo de fonte com os estudantes, apre-

sentamos as orientações seguintes:

1. Definição do tema: promova debates para escolher um tema 

que desperte o interesse dos estudantes. Ele deve estar 

relacionado a algum assunto abordado em sala de aula.

2. Objetivo do estudo: é importante estabelecer o objetivo do 

estudo, que deve estar ligado ao tema escolhido. Entrevis-

tas e depoimentos podem ajudar a entender a relação que 

determinado grupo social mantém com uma manifestação 

cultural, um regime político, uma tecnologia, etc.

3. Seleção dos interlocutores: é preciso ficar atento à idade e 

à disponibilidade do depoente/entrevistado, bem como ao 

seu grau de envolvimento com o tema escolhido.

4. Elaboração de roteiros:

a) identificação do interlocutor: nome, idade, gênero, na-

cionalidade, lugar onde mora, escolaridade;

Outras indicações

• A história contada: capítulos de história social da literatura 

no Brasil, organizada por Sidney Chalhoub e Leonardo A. de 

M. Pereira (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998). Nessa 

obra, a literatura e o mundo dos literatos brasileiros foram 
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Uma entrevista de história oral constitui uma ref le-

xão e recuperação do passado levada a efeito ao longo 

de uma conversa. Uma conversa comum, entretanto, 

não é gravada e tampouco acompanhada de anotações. 

Se um aluno assiste a uma aula, é de se esperar que 

tome nota e que, portanto, não fique olhando para o 

professor durante todo o tempo. Numa conversa, ao 

contrário, não é costume tomar nota daquilo que o 

outro fala, e é possível que o recurso frequente a ano-

tações durante uma entrevista produza no entrevistado 

um certo retraimento: ele pode se sentir inibido ao ver 

que aquilo que diz adquire peso semelhante ao de uma 

aula. Ou então, pode achar que aquilo sobre o que se 

Outras indicações

• Este número especial da revista Projeto História, editada 

pela PUC/SP (n. 15, abr. 1997), disponível em: <http://revis 

tas.pucsp.br/index.php/revph/issue/view/786>, acesso 

em: 23 jul. 2018, reúne os trabalhos apresentados no even-

to “Ética e história oral”, promovido pelo Centro Cultural 

Banco do Brasil e pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. Nos artigos reunidos, autores estrangeiros e 

brasileiros abordam a questão da individualidade coletiva 

e do cinema-documentário, ao lado de depoimentos de 

historiadores e cineastas sobre a forma como realizam 

seus trabalhos. 

b) investigação do tema: formular perguntas relacio-

nadas ao tema escolhido e ao objetivo da pesquisa. 

Procurar elaborar perguntas precisas e evitar as 

questões muito longas, que podem confundir o en-

trevistado/depoente. Além disso, é importante fazer 

uma pergunta de cada vez, das mais simples até as 

mais complexas.

5. Realização do trabalho: programar horário e local com seu 

entrevistado/depoente.

6. Registro das entrevistas: podem ser gravadas ou anota-

das, de acordo com os recursos disponíveis e mediante a 

permissão do entrevistado/depoente.

7. Posturas e atitudes: evitar fazer comentários às respos-

tas de seu interlocutor e expressar sua opinião pessoal 

durante a realização do trabalho. Além disso, deve-se 

observar nos entrevistados/depoentes sua postura, 

gestos, feições, tons de voz, etc. Esses sinais também 

podem ser informações preciosas para a compreensão 

do tema.

8. Conclusão: após a realização do trabalho, é importante 

analisar os depoimentos/entrevistas levando em conta 

as orientações do item 7 – Posturas e atitudes. Procurar 

relacionar essas análises aos objetivos do estudo, verifi-

cando se eles foram alcançados.

9. Apresentação: as conclusões podem ser apresentadas em 

um texto escrito ou em um seminário, conforme decidido 

pelo professor e pelos estudantes.

Leituras para o professor

O texto a seguir traz informações úteis sobre a postura a 

ser adotada durante uma entrevista e pode auxiliar na orien-

tação dos estudantes em projetos de História Oral.

está tomando nota é especialmente importante para o 
pesquisador e que, portanto, é necessário falar mais a 
respeito. Tomar nota durante uma entrevista pode ter 
um efeito parecido com o de sua gravação: o fato de 
chamar a atenção do entrevistado para a responsabili-
dade do depoimento.

Pode-se dizer que uma situação de entrevista reúne 
os hábitos da conversa, por um lado, e da aula, por ou-
tro. Da conversa, em virtude do que já dissemos acerca 
das vantagens de um relacionamento mais informal 
com o entrevistado; da aula, porque dela fazem parte 
tipos de registro e de fixação, como a gravação e as 
anotações. É bastante difícil para um único entrevis-
tador desenvolver todas as funções exigidas pela con-
junção de ambas as modalidades de interação: manter 
o olhar dirigido ao entrevistado, acompanhando seu 
discurso com sinais de compreensão e interesse; ouvir 
o que diz; consultar o roteiro; articular perguntas a 
partir de “ganchos” fornecidos pelo próprio entrevis-
tado; verificar o funcionamento do gravador; tomar 
nota de palavras, nomes próprios e de questões a se-
rem aprofundadas depois que o entrevistado concluir 
seu raciocínio; localizar, em meio aos fichamentos e 
ao material de apoio à entrevista (documentos, foto-
grafias etc.), aspectos a serem explorados com mais 
vagar, e assim por diante. Digamos que fazer uma en-
trevista é praticar no limite máximo nosso poder de 
concentração em mais de uma coisa ao mesmo tempo: 
utilizamos os olhos, os ouvidos, a fala, as mãos – para 
escrever e manusear o equipamento de gravação – e, 
essencialmente, a cabeça. E tudo deve funcionar har-
monicamente, de modo que o entrevistado não fique 
ansioso ou de alguma forma ofuscado pela perturba-
ção do pesquisador.

ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 3. ed. Rio de Janeiro:  
Ed. da FGV, 2005. p. 115-116.
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• Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, de Antonio  

Chizzotti (São Paulo: Cortez, 2005), livro no qual há textos 

sobre coleta de dados quantitativos e qualitativos, com 

explicações sobre questionários, entrevistas dirigidas, 

entrevistas não diretivas e história de vida.  

• Memória e sociedade: lembranças de velhos, de Ecléa Bosi 

(2. ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 1983), trata das lembran-

ças de idosos entrevistados pela autora. A partir dessas 

memórias relatadas, a obra apresenta um estudo sobre a 

vida social, a transformação da cidade, a vida familiar e o 

trabalho, entre outros assuntos.

• Memoria em branco e negro: olhares sobre São Paulo, 

de Terezinha Bernardo (São Paulo: Educ; Ed. da Unesp, 

1998). A ideia do livro é trabalhar com a memória urbano-

-industrial do início do século XX a partir de depoimentos 

em História Oral de dois grupos distintos, a saber: italia-

nos e africanos.

• Guia prático de história oral, de José Carlos Sebe Bom Meihy 

e Suzana Lopes Salgado Ribeiro (São Paulo: Contexto, 

2011). A obra apresenta caminhos, sugestões e métodos 

para a condução do trabalho com entrevistas, bem como 

bibliografia e modelos de projetos.

 4.6. Filmes

Os filmes de ficção são objetos de pesquisas históricas e 

fontes históricas. Este é um dos campos da história da cul-

tura. Trabalhamos com a seguinte hipótese e o postulado de 

Marc Ferro:

A hipótese é que o filme, imagem ou não da realidade, 

documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, 

é História. Já o postulado é que aquilo que não se reali-

zou, as crenças, as intenções e o imaginário do homem, 

é tanto História quanto a História.

FERRO, Marc. História: novos objetos. Rio de Janeiro:  
Francisco Alves, 1995. p. 203.

Antes de recomendar um filme, é fundamental que o 

professor conheça a obra. Recomendamos, também, que 

o professor consulte a classificação indicativa dos filmes, 

que pode ser obtida no site do Ministério da Justiça (http://

portal.mj.gov.br/ClassificacaoIndicativa/jsps/ConsultarObra 

Form.jsp).

Lembramos que, nesta coleção, há atividades que 

propõem a análise e a interpretação de filmes na seção 

Integrar com. Ao analisar um filme, em primeiro lugar, con-

vém considerar que o autor (diretor) fez um recorte da 

realidade, observando-a de determinado ângulo e fazendo 

seleções.

Para trabalhar esse tipo de fonte com os estudantes, apre-

sentamos as seguintes orientações:

• observar os detalhes do filme, como cores, personagens, 

paisagens, temas, etc.;

• identificar o tipo de filme, se ele se apresenta como um 

documentário ou uma obra ficcional;

• elaborar uma ficha técnica com os dados básicos do filme: 

título, ano de produção, diretor, atores principais, época em 

que se desenvolve a ação, local das filmagens, livro em que 

o roteiro se baseou (se for o caso), etc.;

• pesquisar informações sobre o diretor do filme (nacionali-

dade, idade, formação, outros trabalhos, etc.);

• analisar os elementos mais significativos em relação a 

aspectos como cenário (ruas, casas, edificações varia-

das, cidades, paisagens, instrumentos, etc.), persona-

gens (vestuário, alimentação, costumes, modo de falar, 

etc.) e temporalidade (o que é presente/passado/futuro 

na obra);

• compreender como as ações das personagens estão ar-

ticuladas;

• relacionar aspectos mostrados pelo filme com outros 

conteúdos históricos apresentados e discutidos em sala 

de aula;

• investigar se o filme tinha um público-alvo, quem teve 

acesso a ele, etc.;

• analisar o contexto de produção do filme e como ele foi 

apropriado ao longo do tempo. Verifique, por exemplo, 

se as referências utilizadas no filme têm o mesmo sig-

nificado no contexto de sua produção e no momento 

presente.

As orientações anteriores podem ser enriquecidas por in-

dagações do tipo: 

1. Que conflitos são narrados e sob qual perspectiva?

2. Qual é o peso da presença de “heróis” protagonistas? Que 

valores eles expressam?

3. Há um caráter de denúncia ou compromisso com a versão 

de uma personagem ou grupo social?
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Usos inadequados em sala de aula

a) Vídeo tapa-buraco: colocar vídeo quando há um pro-

blema inesperado, como ausência do professor. Usar 

esse expediente eventualmente pode ser útil, mas, se 

for feito com frequência, desvaloriza o uso do vídeo e 

o associa – na cabeça do aluno – a não ter aula.

b) Videoenrolação: exibir um vídeo sem muita ligação 

com a matéria. O aluno percebe que o vídeo é usado 

como forma de camuflar a aula. Pode concordar na 

hora, mas discorda do seu mau uso.

c) Videodeslumbramento: o professor que acaba de des-

cobrir o uso do vídeo costuma empolgar-se e passar 

vídeo em todas as aulas, esquecendo outras dinâmicas 

mais pertinentes. O uso exagerado do vídeo diminui 

a sua eficácia e empobrece as aulas.

d) Videoperfeição: existem professores que questionam 

todos os vídeos possíveis, porque possuem defeitos de 

informação ou estéticos. Os vídeos que apresentam 

conceitos problemáticos podem ser usados para des-

cobri-los junto com os alunos e questioná-los.

e) Só vídeo: não é satisfatório didaticamente exibir o 

vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo com o assunto 

de aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais 

importantes.

Propostas de utilização

a) Começar por vídeos mais simples, mais fáceis, e exi-

bir depois vídeos mais complexos e difíceis, tanto 

do ponto de vista temático quanto técnico. Pode-se 

partir de vídeos ligados à televisão, vídeos próximos 

à sensibilidade dos alunos, vídeos mais atraentes, e 

deixar para depois a exibição de vídeos mais artísti-

cos, mais elaborados.

b) Vídeo como sensibilização. É, do nosso ponto de 

vista, o uso mais importante na escola. Um bom 

vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo 

assunto, para despertar a curiosidade, a motivação 

para novos temas. Isso facilitará o desejo de pesquisa 

nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo e 

da matéria.

c) Vídeo como ilustração. O vídeo muitas vezes ajuda 

a mostrar o que se fala em aula, a compor cenários 

desconhecidos dos alunos. Por exemplo, um vídeo 

que exemplifica como eram os romanos na época de 

Júlio César ou Nero, mesmo que não seja totalmente 

fiel, ajuda a situar os alunos no tempo histórico. Um 

vídeo traz para a sala de aula realidades distantes dos 

alunos, como, por exemplo, a Amazônia, a África 

ou a Europa. A vida aproxima-se da escola através 

do vídeo.

d) Vídeo como simulação. É uma ilustração mais so-

fisticada. O vídeo pode simular experiências de quí-

mica que seriam perigosas em laboratório ou que 

exigiriam muito tempo e recursos. Um vídeo pode 

mostrar o crescimento acelerado de uma planta, de 

uma árvore – da semente até a maturidade – em pou-

cos segundos.

e) Vídeo como conteúdo de ensino. Vídeo que mostra 

determinado assunto, de forma direta ou indireta. De 

forma direta, quando informa sobre um tema especí-

fico orientando a sua interpretação. De forma indire-

ta, quando mostra um tema permitindo abordagens 

múltiplas, interdisciplinares. 

f) Vídeo como produção.

Como documentação: registro de eventos, de aulas, 

de estudos do meio, de experiências, de entrevistas, de 

depoimentos. Isso facilita o trabalho do professor, dos 

alunos e dos futuros alunos. O professor deve poder do-

cumentar o que é mais importante para o seu trabalho, 

ter o seu próprio material de vídeo, assim como tem os 

seus livros e suas apostilas para preparar as suas aulas. O 

professor estará atento para gravar o material audiovisual 

mais utilizado, para não depender sempre do empréstimo 

ou aluguel dos mesmos programas.

Como intervenção: interferir, modificar um determi-

nado programa, um material audiovisual, acrescentando 

uma nova trilha sonora, ou editando o material de forma 

compacta ou introduzindo novas cenas com novos signi-

ficados. O professor precisa perder o medo, o excessivo 

“respeito” ao vídeo. Assim como ele interfere num texto 

escrito, modificando-o, acrescentando novos dados, no-

vas interpretações e contextos mais próximos do aluno, 

assim ele poderá fazê-lo com o vídeo.

Como expressão: como nova forma de comunicação 

adaptada à sensibilidade principalmente das crianças 

e dos jovens. As crianças adoram fazer vídeo e a escola 

precisa incentivar o máximo possível a produção de 

pesquisas em vídeo pelos alunos. A produção em vídeo 

tem uma dimensão moderna, lúdica. Moderna, como 

Leituras para o professor

O texto a seguir, escrito por um especialista em comuni-

cação, alerta-nos para as possibilidades – adequadas ou não 

– do uso do audiovisual na sala de aula.
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Outras indicações

• Passado imperfeito: a história do cinema, organizado por 

Mark C. Carnes (Rio de Janeiro: Record, 1997), que traz 

análises de vários filmes com temáticas históricas.

• Tudo sobre cinema, de Philip Kemp (São Paulo: Sextan-

te, 2011), que apresenta um panorama completo sobre a 

história do cinema e dos movimentos cinematográficos.

• Ver história: o ensino vai aos filmes, organizado por Marcos 

Silva e Alcides Freire Ramos (São Paulo: Hucitec, 2011), 

que reúne análises acerca de filmes variados, tanto rela-

cionados à História do Brasil quanto a de outros tempos 

e espaços.

• História e cinema: dimensões históricas do audiovisual, 

organizado por Maria Helena Capelato e outros (2. ed. São 

Paulo: Alameda, 2011), que analisa filmes, bem como a 

obra de outros historiadores que utilizam cinema como 

fonte em suas pesquisas, e políticas culturais cinemato-

gráficas em diferentes tempos.

 4.7. Estudo do espaço

Os espaços públicos podem ser utilizados como fonte 

de pesquisa e recurso didático. Entre eles estão o local de 

atuação do professor, patrimônios históricos (materiais 

e imateriais) e espaços construídos e vivenciados pelos 

estudantes. Por isso, a escola, a cidade, museus, merca-

dos, ruas, praças, parques, etc. devem ser investigados e 

interpretados.

Em geral, as atividades extraclasse oferecem aos estu-

dantes oportunidades de sociabilidade e aprendizado dife-

rentes das que eles vivenciam em sala de aula. No entan-

to, essas atividades exigem do professor uma preparação  

meio contemporâneo, novo e que integra linguagens. 
Lúdica, pela miniaturização da câmera, que permite 
brincar com a realidade, levá-la junto para qualquer 
lugar. Filmar é uma das experiências mais envolventes, 
tanto para as crianças como para os adultos. Os alunos 
podem ser incentivados a produzir dentro de uma de-
terminada matéria ou dentro de um trabalho interdis-
ciplinar. E também produzir programas informativos, 
feitos por eles mesmos e colocá-los em lugares visíveis 
dentro da escola e em horários em que muitas crianças 
possam assistir. [...].

MORÁN, José Manuel. O vídeo na sala de aula.  
Comunicação e Educação, p. 29-31. jan./abr. 1995.  

Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/comueduc/ 
article/view/36131>. Acesso em: 23 jul. 2018.

criteriosa, para que sejam realizadas com segurança e não 

se transformem em simples passeios. Isso requer uma série 

de providências, como:

• levantar materiais de consulta e informações básicas so-

bre o local a ser visitado;

• priorizar algumas questões a serem pesquisadas;

• solicitar a ajuda de pais e/ou funcionários da escola no 

monitoramento dos estudantes durante o passeio;

• programar o melhor trajeto e o horário de visita.

Ao trabalhar o espaço social como fonte, o professor e os 

estudantes podem se inspirar no roteiro a seguir. Trata-se de 

uma sugestão que pode (e deve) ser flexibilizada levando-se 

em consideração a diversidade nacional e as necessidades 

pedagógicas do professor. 

Roteiro (com enfoque em visitações)

1. Para onde vamos? Nome e endereço do local a ser analisado.

2. Por que esse local será visitado? É importante visitar um 

local relacionado a assuntos abordados em sala de aula. 

3. O que sabemos sobre esse espaço? (conhecimentos 

prévios) Antes da visita, o professor deve conversar com 

os estudantes para verificar o que eles sabem sobre o 

local a ser visitado e quais são suas expectativas sobre 

a visita. 

4. O que devemos fazer antes da visita? Elabore uma ficha 

com perguntas relacionadas ao tema escolhido e ao obje-

tivo da visita. 

5. O que devemos fazer durante a visita? Durante a visita, 

os estudantes devem preencher suas fichas. Além disso, 

eles podem enriquecer sua análise observando aspectos 

como:

• perfil dos moradores;

• formas de interação das pessoas com o espaço;

• maior ou menor presença de residências, indústrias, 

comércio, serviços e agricultura; 

• áreas verdes em contraste com áreas edificadas; 

• tipos de material utilizados nas construções; 

• sistema viário e meios de transporte disponíveis; 

• nomes dos logradouros; 

• estilos arquitetônicos e tamanho das construções, seu 

uso público ou privado, entre outras evidências.
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ainda presentes nas paisagens de seu cotidiano. O estudo 
do meio por intermédio do trabalho de campo como 
prática pedagógica torna mais próximo o conhecimento 
que os alunos estão adquirindo. O estudo com o Atlas 
Municipal aproximou a realidade. Os trabalhos de campo 
devem privilegiar locais significativos que permitirão 
ao professor retomar assuntos estudados. É importante 
levar os alunos a se apropriarem do lugar, observando as 
alterações provocadas pela passagem do tempo.

HÖFLING, Maria Arlete Zülzke. As páginas de história.  
Cadernos Cedes, Campinas, v. 23, n. 60, p. 181-187. ago. 2003.  
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 

arttext&pid=S0101-32622003000200005&lng=pt&nrm= 
iso&tlng=pt>. Acesso em: 19 jul. 2018.

Ensinar história é estimular os alunos a refletirem e faze-
rem descobertas valorizando o saber do aluno. A história 
não existe apenas nos livros, ela é real; por meio de relatos 
de pais, avós, o aluno pesquisa, seleciona e produz um texto 
informativo. Essa nova maneira de ensinar história muda 
o foco: dos grandes homens e seus feitos para as pessoas 
comuns e seu cotidiano. Entram em cena os costumes da 
vida real que diminuem também a distância com relação ao 
passado: os alunos deixam de ver a história fragmentada e 
passam a vê-la como um todo do qual fazem parte.

A pesquisa é um meio para se retomar todo o proces-
so histórico, e a escola deve ser sinônimo de atuação, de 
crescimento, reconhecimento e de alunos felizes desco-
brindo o valor de sua própria história como indivíduos 
atuantes no mundo em que vivem [...].

A reconstrução da história de um local é trabalho am-
plo, desencadeia um conjunto de forças no imaginário 
individual e coletivo de todos. A história não existe ape-
nas nos livros, ela é real e viva. A escola pode convidar os 
avós para conversar com os colegas de seus netos sobre 
sua infância. Esses encontros possibilitarão um passado 
construído no relatar do dia a dia desses velhos, como 
viviam na cidade, as brincadeiras de rua numa época em 
que a rua ainda era local de crianças brincarem.

A preservação da memória, a reconstrução do pas-
sado, leva as pessoas a terem um novo olhar diante do 
velho, do antigo, das marcas do passado, o novo e o 
velho juntos. Olhar a cidade com outro olhar [...].

O estudo do meio coloca a realidade dentro da sala de 
aula e tira os alunos da escola. Não é preciso viajar: numa 
volta ao bairro, ao Arquivo da cidade, ou até mesmo em 
volta da escola, aprende-se muito. É importante para esse 
estudo o trabalho em equipe dos professores e os saberes 
dos alunos, por exemplo, sobre as marcas do passado 

Outras indicações

• ALMEIDA, Patricia Freire de (Org.). Territórios de Ururay: patri-

mônio cultural. São Paulo: Movimento Cultural Penha, 2016. 

Ver também <http://ururaypatrimoniocultural.blogspot. 

com/p/projeto-territorios-de-ururay.html>. Acesso em:  

19 jul. 2018.

• REIS, Philippe Arthur dos Reis (Org.). Passeando pelas ruas: 

reflexões sobre o patrimônio paulistano. São Paulo: Pas-

seando pelas Ruas, 2017.

• ROCHA, Fábio Dantas; ZANELLI, Fernanda Fragoso. Guia dos 

itinerários da experiência negra: um passeio histórico por 

São Paulo. São Paulo: Crônicas Urbanas; Redes e Ruas, s/d. 

Ver também <https://coletivocronicasurbanas.wordpress.

com/>. Acesso em: 19 jul. 2018.

• PASSADOS presentes: memória da escravidão no Brasil. 

Disponível em: <http://passadospresentes.com.br/site/

Site/index.php>. Acesso em: 19 jul. 2018.

• SANTA Afro Catarina: Programa de Educação Patrimonial 

sobre a Presença de Africanos e Afrodescendentes em 

Santa Catarina. Disponível em: <http://santaafrocatarina.

blogspot.com/>. Acesso em: 19 jul. 2018.

• SÃO PAULO: vestígios da cidade negra. Disponível em:  

<https://spnegra.wixsite.com/spnegra> e <https://spnegra.

word press.com/roteiro/>. Acesso em: 19 jul. 2018.

Resultados dos trabalhos de coletivos de pesquisadores, 

moradores, educadores, estudantes de História e professores 

do Ensino Fundamental e Médio, essas obras, sites e blogs re-

fletem sobre os espaços como lugares de memória, sobretudo 

os temas e lugares das cidades que não tiveram um olhar mais 

atencioso por parte dos órgãos de preservação do patrimônio 

histórico. A consulta a esses trabalhos pode ser sugestiva para 

a elaboração de roteiros, reflexões e projetos envolvendo pro-

fessores e estudantes.

6. O que devemos fazer depois da visita? Após a visita, é inte-

ressante que estudantes e professores reflitam sobre as 

diferentes impressões e os sentimentos que eles tiveram 

ao realizar esse trabalho.

7. Como apresentar esse trabalho? O trabalho de estudo do 

espaço social pode ser apresentado de diferentes manei-

ras. Entre elas estão a produção de textos, seminários, 

murais, blogs, etc. 

Leituras para o professor

A seguir, trazemos excertos de um texto escrito por uma 

pesquisadora que avaliou a experiência de realizar estudos 

do meio.
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para que se possa construir a igualdade no que se refere à 
apropriação da nossa história pelos brasileiros. 

Encontros, seminários e debates sobre os temas da história 
e da cultura da África e dos afrodescendentes têm propiciado 
o surgimento de vozes e argumentos esclarecedores. Neste 
sentido, destacamos as palavras de Rosa M. Rocha, que elencou 
alguns princípios norteadores para a avaliação da postura de 
autores, editores, professores, estudantes e da sociedade em 
geral quando se trata de discutir a questão racial em sala de aula:

1o - O conteúdo programático a que se refere o caput 
deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil.

2o - Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-
-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currí-
culo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística 
e de Literatura e História Brasileiras.

Lei no 10 639, de 9 de janeiro de 2003. Presidência da República.  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/

l10.639.htm>. Acesso em: 19 jul. 2018.

1. a questão racial deve ser um conteúdo multidiscipli-
nar, debatido durante todo o ano letivo;

2. deve-se reconhecer e valorizar as contribuições reais 
do povo negro à nação brasileira;

3. estabelecer uma conexão entre as situações de di-
versidade com a vida cotidiana nas salas de aula;

4. combater as posturas etnocêntricas para a descons-
trução de estereótipos e preconceitos atribuídos ao 
grupo negro;

5. incorporar a história dos negros, a cultura, a si-
tuação de sua marginalização e seus reflexos como 
conteúdo do currículo escolar;

6. extinguir o uso de material pedagógico contendo 
imagens estereotipadas do negro, com repúdio às 
atitudes preconceituosas e discriminatórias;

7. dar maior atenção à expressão verbal escolar coti-
diana;

8. construir coletivamente alternativas pedagógicas 
com suporte de recursos didáticos adequados.

ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. Princípios norteadores  
quanto ao trato da questão racial no cotidiano escolar. In: Almanaque 

pedagógico afro-brasileiro. Belo Horizonte: Mazza, 2006. p. 15-16.

Apresentamos, a seguir, algumas considerações com o ob-
jetivo de orientar o professor a respeito das perspectivas para 
o trabalho com a história e a cultura africana, afro-brasileira 
e dos povos indígenas.

5.1. África e afrodescendentes

A Lei no 10 639, que entrou em vigor em 9 de janeiro de 
2003, alterou as diretrizes e bases da educação no Brasil, tor-
nando obrigatória no currículo escolar a abordagem de temas 
de história e cultura africana e afro-brasileira.

5. Protagonistas da Hist—ria

Antes da promulgação da Lei no 10.639 já havia, tanto nas 
escolas como nos livros didáticos brasileiros, alguns estudos 
relacionados à história e à cultura africana e afro-brasileira. 
Esses temas, contudo, eram frequentemente tratados sob a 
marca da negatividade e se limitavam quase sempre à escra-
vidão africana no Brasil e em outros países americanos, ao 
colonialismo do século XIX e às independências dos países afri-
canos no século XX. Além disso, pode-se dizer que tais temas 
costumavam ser abordados por meio de um viés eurocêntrico.

Neste contexto, a promulgação da Lei no 10.639 veio assina-
lar uma mudança de perspectiva em relação a esses temas. À 
primeira vista, pode parecer que instituir conteúdos obrigatórios 
por meio de uma legislação seja um procedimento um tanto 
arbitrário. Mas as leis também têm sua história. E o processo 
que levou à promulgação da Lei no 10.639 decorreu de pressões 
democráticas de vários segmentos da sociedade, particular-
mente do movimento negro no Brasil, que, legitimamente, exige 
um tratamento de sua história e cultura à altura da importância 
dos negros na construção da nação brasileira.

Evidentemente, não será a mera existência da lei que resol-
verá todas as questões relacionadas a esse assunto. Sabemos 
dos abismos que separam o país legal do país real. Por isso, 
são muitos os esforços que precisam ser feitos no cotidiano 

Os princípios apontados por Rosa M. Rocha podem orientar 
os agentes da escola envolvidos no processo de ensino-apren-
dizagem, no qual o livro didático é um dos instrumentos. 

Nesta coleção de História destinada ao Ensino Funda-
mental II, houve um esforço para incorporar um tratamento 
adequado de valorização da diversidade cultural brasileira, 
de recusa do etnocentrismo e de repúdio ao racismo e aos 
preconceitos de toda ordem. Para além da crítica ao que con-
denamos, procuramos enfatizar uma visão altamente positiva 
de vários aspectos da cultura africana e afro-brasileira.

A abordagem da temática sobre a África e os afrodescen-
dentes percorre todos os volumes, fazendo-se presente nos 
textos, na iconografia, nas atividades e articulando-se com 
os demais conteúdos trabalhados ao longo desta coleção. 
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[...] [Em 1972], a historiadora norte-americana Karen 
Spalding chamou a atenção dos historiadores para um 
rico filão praticamente inexplorado pelos estudiosos da 
América espanhola: o “índio colonial”. Longe da figura 
obstinadamente conservadora, presa às amarras da tra-
dição milenar, e mais longe ainda do mero sobrevivente 
de uma cultura destroçada e empobrecida pela transfor-
mação pós-conquista, este novo “índio colonial” passava a 
desempenhar um papel ativo e criativo diante dos desafios 
postos pelo avanço dos espanhóis. Mesmo possuindo um 
horizonte cosmológico arraigado de longa data, as comu-
nidades nativas e suas lideranças políticas e espirituais 
dialogavam abertamente com os novos tempos, seja para 
assimilar ou para rejeitar algumas das suas características 
[...].

Os estudos sobre a América portuguesa apresentam 
um contraste radical com esse quadro. A ausência quase 
total de fontes textuais e iconográficas produzidas por 
escritores e artistas índios por si só impõe uma séria res-
trição aos historiadores. No entanto, o maior obstáculo 
impedindo o ingresso mais pleno de atores indígenas no 
palco da historiografia brasileira parece residir na re-
sistência dos historiadores ao tema, considerado, desde 
há muito, como alçada exclusiva dos antropólogos [...].

Parecem prevalecer entre os historiadores brasileiros 
ainda hoje duas noções fundamentais que foram esta-
belecidas pelos pioneiros da historiografia nacional. A 
primeira diz respeito à exclusão dos índios enquanto 
legítimos atores históricos: são, antes, do domínio da 
Antropologia, mesmo porque a grande maioria dos his-
toriadores considera que não possui as ferramentas ana-
líticas para se chegar nesses povos ágrafos que, portanto, 
se mostram pouco visíveis enquanto sujeitos históricos. 
A segunda noção é mais problemática ainda, por tratar 
os povos indígenas como populações em vias de desapa-
recimento. Aliás, é uma abordagem minimamente com-
preensível, diante do triste registro de guerras, epidemias, 
massacres e assassinatos atingindo populações nativas ao 
longo dos últimos 500 anos.

Por estes motivos, pelo menos até a década de 1980, a 
história dos índios no Brasil resumia-se basicamente à 
crônica de sua extinção [...]. 

[...] Este quadro vem mudando graças ao esforço cres-
cente – sobretudo de antropólogos porém também de 
alguns historiadores, arqueólogos e linguistas – que 
tem surgido em anos recentes em elaborar aquilo que 
podemos chamar de uma “nova história indígena” [...]. 
As questões postuladas a partir do final dos anos 1970 
introduziram duas inovações importantes, uma prática e 

1o: O conteúdo programático a que se refere este artigo 
incluirá diversos aspectos da história e da cultura que 
caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira 
e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econô-
mica e política, pertinentes à história do Brasil.

Lei no 11 645, de 10 de março de 2008. Presidência da República.  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ 

ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 19 jul. 2018.

5.2. Povos indígenas

Ao longo de quase todo o século XX, as relações entre o 

Estado brasileiro e os povos indígenas foram marcadas por 

políticas que visavam assimilar e integrar aqueles povos cul-

turalmente diferentes à sociedade nacional. Apesar do viés 

protecionista, essa política negava aos indígenas seu direito 

à diferença e à identidade cultural.

Com a promulgação da atual Constituição Federal (1988), 

operou-se uma transformação radical nas relações jurídicas 

entre o Estado e as populações indígenas, que conquistaram 

o direito de permanecer como indígenas.

As normas constitucionais repercutiram em outras esferas 

da vida social. No âmbito da educação, a Lei no 11.645, de  

10 de março de 2008, tornou obrigatório o estudo da história 

e da cultura indígena, com conteúdos que devem ser minis-

trados em todo currículo escolar.

Assim como no caso dos afrodescendentes, a mera insti-

tuição de leis não resolve todas as questões que o assunto 

demanda. Sabemos que, frequentemente, os povos indígenas 

enfrentam um cotidiano de adversidades e discriminações. 

Além disso, não raro, vivenciam situações de violência extre-

ma por parte de grupos que pretendem ocupar suas terras à 

força.

Em face de tal situação, esta obra didática para o Ensino 

Fundamental II procura oferecer ao professor sugestões de 

trabalho, textos e imagens sobre a história e a cultura dos 

povos indígenas. Ao inserirmos esses conteúdos, temos como 

objetivo valorizar a diversidade cultural dos povos indígenas e 

combater o preconceito etnocêntrico. O pressuposto da nossa 

mensagem é que a espécie humana engrandece sua identida-

de quando promove o respeito e a valorização da pluralidade 

cultural.

O texto a seguir, escrito por um dos principais estudiosos 

da história indígena no Brasil, explica as formas pelas quais a 

historiografia lidou com a temática e as dificuldades enfren-

tadas para se estudar o assunto nos últimos tempos – difi-

culdades estas que se expressam também nos conteúdos 

dos livros didáticos.
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rica. Os estudos coloniais, de tradição antiga, tiveram 

uma espécie de renascimento neste período, com a ex-

ploração de arquivos antes inexplorados [...] e com um 

novo aproveitamento dos ricos acervos portugueses, com 

certo destaque para os processos do Santo Ofício. O re-

sultado foi uma verdadeira explosão de estudos sobre 

os escravos e a escravidão, sobre os cristãos novos e a 

Inquisição, sobre as mulheres, sobre os pobres, sobre 

os “desclassificados”, enfim sobre um vasto elenco de 

novas personagens que passaram a desfilar no palco da 

história brasileira, junto com novas perspectivas sobre a 

história social, demográfica, econômica e cultural. Mas 

se alguns esquecidos da história começaram a saltar do 

silêncio dos arquivos para uma vida mais agitada nas no-

vas monografias, os índios permaneceram basicamente 

esquecidos pelos historiadores [...].

MONTEIRO, John M. Tupis, Tapuias e historiadores:  
estudos de história indígena e do indigenismo. Campinas, 2001.  

Tese de Livre-Docência – IFCH/Unicamp. p. 1-7.  
Disponível em: <http://etnolinguistica.wdfiles.com/ 

local--files/tese%3Amonteiro-2001/Monteiro_2001_Tupis_ 
tapuias_historiadores.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2018.

outra, teórica. Surgiu, de fato, uma nova vertente de estu-

dos que buscava unir as preocupações teóricas referentes 

à relação História/Antropologia com as demandas cada 

vez mais militantes de um emergente movimento indíge-

na, que encontrava apoio em largos setores progressistas 

que renasciam numa frente ampla que encontrava cada 

vez mais espaço frente a uma ditadura que lentamente 

se desmaterializava.

A reconfiguração da noção dos direitos indígenas en-

quanto direitos históricos – sobretudo territoriais – es-

timulou importantes estudos que buscavam nos docu-

mentos coloniais os fundamentos históricos e jurídicos 

das demandas atuais dos índios ou, pelo menos, dos seus 

defensores [...]. 

A utilização inovadora de documentos históricos e 

de teoria social, enriquecida por novas leituras de mito, 

ritual e narrativas orais como formas alternativas de dis-

curso histórico, apresentava um roteiro bastante atraente 

para explorações em histórias nativas, colocadas de forma 

instigante no plural. Ainda estamos colhendo os frutos 

deste esforço coletivo, porém é possível aferir alguns de 

seus pontos mais fortes e algumas de suas limitações no 

número cada vez maior de publicações sobre a história 

indígena.

A geração de historiadores que vivenciou este mesmo 

período de mobilização política e de reorientação teórica 

continuou a deixar de lado a temática indígena [...]. A 

principal tendência da historiografia brasileira na década 

de 1980 foi o progressivo abandono de marcos teóricos 

generalizantes, sobretudo de inspiração marxista, e a 

crescente profissionalização do quadro de historiadores 

nas universidades, que fundamentavam seus trabalhos 

cada vez mais numa base mais sólida de pesquisa empí-

Outras indicações

Títulos de periódicos editados mais recentemente sobre 

as temáticas abordadas aqui podem ser consultados gratui-

tamente na Scientific Eletronic Library Online (base de dados 

conhecida pela abreviatura SCIELO), disponível em: <http://

www.scielo.org/php/index.php>. Nela, encontram-se textos 

editados em países de língua portuguesa e espanhola (além 

de alguns em inglês e francês). Os periódicos científicos bra-

sileiros podem ser consultados diretamente no site: <http://

www.scielo.br/?Ing=pt>. Acesso em: 19: jul. 2018.

Essa parte do Livro do Professor apresenta orientações 

teóricas e práticas específicas para o trabalho do professor 

com o Livro do Aluno, incluindo as respostas das atividades. 

Ela contém as seguintes seções:

• Objetivos do capítulo – informa os principais objetivos de 

aprendizagem de cada capítulo.

• Correspondência dos conteúdos com a BNCC – reúne ta-

belas com habilidades e competências da BNCC desenvol-

vidas ao longo de cada capítulo.

• Orientação didática – fornece informações complementa-

res e sugestões de trabalho com os alunos em sala de aula.  

• Alerta – destaca pontos essenciais do livro do aluno nos 

quais são trabalhadas algumas habilidades e competências 

previstas na seção Correspondência dos conteúdos com a 

BNCC. 

• Leitura complementar – apresenta textos que visam apro-

fundar ou enriquecer informações do livro do aluno.

• Atividade complementar – propõe outras atividades 

que podem ser utilizadas para reforçar ou ampliar os 

estudos.

• Outras indicações – recomenda sites, livros, filmes, mu-

seus e centros culturais relacionados aos temas do Livro 

do Aluno. 

• Respostas – oferece sugestões respostas para as ativi-

dades do Livro do Aluno, que podem (e devem) ser flexi-

bilizadas sempre que o professor considerar necessário.  

6. Parte específica do Livro do Professor
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Esta coleção foi inteiramente reformulada de acordo com a BNCC – Base 

Nacional Comum Curricular. Desse modo, ao longo dos volumes, os estudantes 

irão desenvolver, em História, todas as competências e habilidades dos Anos Fi-

nais do Ensino Fundamental.

Os livros foram escritos de forma clara e concisa, tendo em vista um ensino 

crítico e dinâmico. Além dos conteúdos de história social, dedicamos atenção a 

temas ligados ao cotidiano, aos esportes, à alimentação, entre outros. Também 

destacamos o protagonismo das mulheres, dos afrodescendentes e dos indíge-

nas. Sempre tivemos em mente aproximar os conteúdos estudados das vivências 

dos alunos.

Nosso principal objetivo é promover uma atitude historiadora aliada ao 

exercício democrático da cidadania. Assim, as atividades estimulam o debate, a 

pesquisa, a criatividade e a reflexão. Houve uma renovação das imagens, o que 

inclui fotografias, reprodução de obras de arte, mapas e outros recursos visuais.

Ao estudar História, desejamos que os alunos produzam conhecimentos, 

desenvolvam autonomia intelectual e participem ativamente da realidade social.

Acreditamos que a reflexão histórica é um instrumento valioso para a cons-

trução da cidadania. Por isso, estudar História não é decorar um catálogo frio de 

datas e nomes, fatos e feitos.

Estudar História significa ampliar consciência sobre si e sobre os outros. 

Consciência do que fomos para transformar o que somos.

Tenha um ótimo ano de estudo!

Os autores

Apresenta•‹o

3
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Conheça este livro
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Reino do Piemonte-Sardenha

Ex-domínio do Império Austríaco

Territórios cedidos à França (1860)

Ex-domínio do papa

Ex-domínio da dinastia francesa dos Bourbon

Territórios pretendidos pela Itália e só anexados em 1919

  Unificação italiana

Até a primeira metade do século XIX não existia um país chamado Itália. 
No território correspondente à Itália de hoje existiam diversos reinos e du-
cados. Após o Congresso de Viena, a península Itálica foi dominada pela 
Áustria, França e Igreja católica. Somente o reino do Piemonte-Sardenha era 
autônomo, sendo governado pela dinastia de Savoia.

Os mapas a seguir mostram as divisões políticas da península Itálica em dois 
momentos: antes da unificação e na atualidade.

Península Itálica em 1815

Itália atual

Observando o mapa

• Compare o mapa atual da Itália com o mapa da península Itálica no começo 
do século XIX. Que mudanças você observa?

Fontes: elaborado com base em 
ALBUQUERQUE, Manoel M. de et al. 
Atlas histórico escolar. 8. ed. Rio de 
Janeiro: FAE, 1986. p. 136-137; KINDER, 
Hermann; HILGEMANN, Werner. Atlas 
histórico mundial: de los orígenes a la 
Revolución Francesa. Madrid: Istmo, 
1982. p. 76.

Fonte: elaborado com base em Atlas 
geográ� co escolar. 4. ed. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2007. p. 43.

Ducado: território 
governado por duque ou 
duquesa.
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Investigando
Atividades que visam aproximar 

os assuntos estudados da vida 
cotidiana, levantar conhecimentos 

prévios e estabelecer relações 
passado-presente.

Painel
Seção que, por meio de imagens, apresenta temas novos ou 
aprofunda um assunto abordado no capítulo. Traz, por exemplo, 
mostras de arte, infográficos ou detalhamentos de construções 
arquitetônicas, pinturas e objetos.

Observando o mapa
Atividades de leitura e interpretação de 
mapas que têm o objetivo de facilitar a 
compreensão de processos históricos e 
desenvolver o raciocínio espaço-temporal.

Painel

A morte de Marat 

Em 1793, ano de fortes agitações políticas, o líder jacobino Jean-Paul Marat foi morto com uma pu-

nhalada no coração por Charlotte Corday, a mando dos girondinos. 

No mesmo ano, Jacques-Louis David criou a obra-prima A morte de Marat. Nela, Marat é transforma-

do em mártir, um herói que teria morrido defendendo sua causa. Esse quadro marcante inspira artistas 

até os dias atuais.

Na recriação da obra feita pelo brasileiro Vik Muniz, por exemplo, o líder jacobino Marat foi substi-

tuído por Sebastião Carlos dos Santos, fundador e presidente da Cooperativa de Catadores de Material 

Reciclável do Jardim Gramacho (Rio de Janeiro).

A seguir, veja um detalhamento da obra de Jacques-Louis David e conheça a recriação artística de Vik Muniz. 

1
 O fundo é escuro, destacando a figura de Marat. Na obra, David busca simplicidade e ignora 

detalhes que considera sem importância.

2
 Segundo registros policiais da época, Marat foi assassinado durante o banho. Na pintura, é 

possível observar a arma do crime no chão.

3
 Para criar essa pintura, Jacques-Louis David estudou anatomia e arte greco-romana. Os múscu-

los e tendões de Marat foram desenhados com tanta habilidade que tornaram belo um corpo 

sem vida.

4
 Marat sofria de uma doença de pele que o obrigava a passar longos períodos em banhos de 

imersão. Por isso, sua banheira teria uma pequena escrivaninha, para permitir que ele traba-

lhasse durante o banho, que foi representada como um simples caixote de madeira. 

1

3

4

2

A morte de Marat, 
de Jacques-Louis 

David. 1793.  
Óleo sobre tela,  

165 cm 3 128 cm. 
 Museu Real de 
Belas Artes da 

Bélgica, Bruxelas, 
Bélgica.

Marat (Sebastião), fotografia produzida pelo artista brasileiro Vik Muniz, em 2008. Para produzir essa obra, 
Muniz utilizou diferentes materiais encontrados no lixo e, depois, fotografou sua instalação. Esse processo  
de produção pode ser visto com mais detalhe no filme Lixo extraordinário. 
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Versões sobre a Guerra do Paraguai

A Guerra do Paraguai foi interpretada de modo distinto por dife-

rentes historiadores. Segundo Boris Fausto, essa guerra é “um claro 

exemplo de como a História, sem ser arbitrária, é um trabalho de 

criação que pode servir a vários fins” (FAUSTO, Boris. História do 

Brasil. São Paulo: Edusp, 1994. p. 203.). Vejamos algumas reflexões 

de Fausto sobre as diferentes versões sobre a Guerra do Paraguai.

Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividade
• Explique com suas palavras a seguinte frase: As diferentes versões sobre a Guerra do Paraguai ajudam a 

entender que a História é um conhecimento em permanente construção.

Arbitrário: no contexto, refere-se 

a algo que é feito sem justificativa, 

sem fundamento, que depende 

apenas da vontade de cada um.

Megalomania: mania de grandeza. 

Na versão tradicional da historiografia brasileira, o conflito resultou da megalomania e dos 

planos expansionistas do ditador paraguaio Solano López. [...]

Atravessando a fronteira, encontramos no Paraguai uma historiografia oposta. O conflito é aí 

visto como uma agressão de vizinhos poderosos a um pequeno país independente. [...]

Na década de 1960, surgiu entre os historiadores de esquerda, como o argentino León Pomer, 

uma nova versão. O conflito teria sido fomentado pelo imperialismo inglês. O Paraguai era um país 

de pequenos proprietários que optara pelo desenvolvimento autônomo, livrando-se da dependên-

cia externa. Brasil e Argentina definiam-se como nações dependentes, baseadas no comércio ex-

terno e no ingresso de recursos e tecnologia estrangeiros. Esses dois países teriam sido manipula-

dos pela Inglaterra para destruir uma pequena nação cujo caminho não lhe convinha. Além disso, 

os ingleses estariam interessados em controlar o comércio do algodão paraguaio, matéria-prima 

fundamental para a indústria têxtil britânica.

Nos últimos anos, a partir de historiadores como 

Francisco Doratioto e Ricardo Salles, surgiu uma nova 

explicação. Não se trata da última palavra no campo da 

História, mas de uma versão [...] mais coerente e bem 

apoiada em documentos. Ela concentra sua atenção 

nas relações entre os países envolvidos no conflito. Tem 

a vantagem de procurar entender cada um desses paí-

ses [...] sem negar a grande influência do capitalismo in-

glês na região. Chama a atenção, assim, para o processo 

de formação dos Estados nacionais da América Latina e 

da luta entre eles para assumir uma posição dominante 

no continente. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994.  
p. 208-209.

Soldado paraguaio, feito prisioneiro, 
é acompanhado por um oficial de 

cavalaria brasileiro (c. 1865-1870).
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 Segunda Revolução Industrial 

A partir de meados do século XIX, ocorreu uma Segunda Revolução Indus-
trial. Nesse momento, a industrialização se expandiu por vários países da Eu-
ropa (como Bélgica, França, Alemanha e Itália) e de outros continentes (como 
Estados Unidos e Japão). Esses países tornaram-se grandes potências capitalis-
tas e disputaram o domínio de territórios na África e na Ásia e de mercados na 
América Latina. 

Essa revolução é caracterizada pelo desenvolvimento de novos materiais, fon-
tes de energia e pela implantação de novos meios de transporte e de comuni-
cação. O aço, por exemplo, passou a ser utilizado na produção de ferramentas, 
máquinas, trilhos de trem, edifícios e pontes. A eletricidade passou a fornecer 
iluminação e a movimentar máquinas industriais, trens e bondes. Derivados do 
petróleo, como a gasolina e o diesel, tornaram-se os principais combustíveis 
dos novos meios de transporte.

A partir do século XIX, diversos países foram cortados por milhares de qui-
lômetros de linhas férreas, por onde circulavam locomotivas a vapor, a diesel 
e elétricas. Entre os séculos XIX e XX, foram produzidos os primeiros aviões e 
automóveis modernos. Também nessa época foram criados o telégrafo, o tele-
fone, o rádio, o cinema e a televisão.

O baile público, pintura feita  
em 1880 por Jean Beraud que 
representa uma das primeiras 

ruas iluminadas com lâmpadas 
elétricas em Paris, na França. Óleo 

sobre tela, 16,5 cm 3 25,5 cm.
 Coleção particular.

Os motores de combustão interna utilizando derivados de 
petróleo foram inventados simultaneamente por diversos 
homens na segunda metade do século XIX. O mais conhecido é o 
alemão Carl Benz, que desenvolveu seu automóvel em 1886. Na 
fotografia, de 1887, Carl Benz e Josef Brecht em um automóvel.

A aviação foi desenvolvida principalmente a partir dos inventos 
do brasileiro Alberto Santos Dumont e dos estadunidenses 
irmãos Wright. Na fotografia, Santos Dumont inicia um voo em 
Bagatelle, próximo a Paris, França. Fotografia de 1906.
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Texto-base
Escrito em 
linguagem clara 
e concisa, busca 
despertar seu 
gosto pela leitura  
historiográfica. 
Desenvolve as 
competências e 
as habilidades 
da BNCC, em 
História, voltadas 
para os Anos 
Finais do Ensino 
Fundamental.

Outras histórias
Boxe com textos 
e atividades que 
complementam e 
aprofundam assuntos 
abordados no capítulo.

Glossário
Pequeno texto 
que apresenta o 
significado de algumas 
palavras, com o 
objetivo de ampliar 
seu vocabulário.

UNIDADE 1

5
Do súdito ao cidadão

CAPÍTULO

• Você já ouviu falar de Napoleão? 

O que sabe sobre ele? Comente com 

os colegas.

Investigando

Época de 
Napoleão

Napoleão discursa aos soldados antes da Batalha das Pirâmides, 
21 de julho 1798, pintura de Antoine-Jean Gros. Óleo sobre 
tela, 389 cm 3 505 cm. Palácio de Versalhes, França.

Detalhe de Napoleão em seu 
gabinete, óleo sobre tela feito 
em 1812 por Jacques-Louis 
David. 203,9 cm 3 125,1 cm. 
Galeria Nacional de Washington 
D.C., Estados Unidos.

No início do século XIX, o general francês 

Napoleão Bonaparte tornou-se um dos 

homens mais poderosos da Europa. Duran-

te seu governo, os franceses participaram 

de várias guerras e conquistaram outros 

países. Porém, esse período também foi 

marcado por tragédias como a morte de 

aproximadamente 1,8 milhão de franceses 

em decorrência das guerras.

Napoleão foi uma � gura contraditória: 

embora fosse admirado por sua inteligên-

cia, era criticado por sua ambição de poder. 

Sua fama percorreu o mundo e a memória 

de seus feitos permanece até os dias atuais.
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Abertura de capítulo
Nesta seção, um breve texto 

apresenta alguns dos temas que serão 
trabalhados ao longo do capítulo. 
Belas imagens e atividades visam 

promover debates, levantar questões 
e instigar sua curiosidade. 
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Maquinofatura

Essa forma de produção aprofundou a divisão do trabalho e a produção em 
série. Na maquinofatura, predomina o uso de máquinas industriais em fábricas 
onde trabalham empregados assalariados. O sistema também tornou nítida a 
distância entre dois grupos sociais:

• burguesia (patrões) – eram os donos das matérias-primas, das máquinas e 
das fábricas;

• proletariado (operários) – vendiam sua força de trabalho em troca de 
um salário.

A invenção de novas máquinas industriais foi patrocinada pela burguesia e 
por alguns governos e aceleraram ainda mais o ritmo de produção.

Apesar dessas mudanças nas formas de produção, o artesanato continuou a 
existir. É o caso do artesanato de objetos de decoração, alguns tipos de roupas 
e de móveis.

 Avanços tecnológicos

Os historiadores costumam dividir os processos da Revolução Industrial em 
três grandes momentos, que serão abordados a seguir.

 Primeira Revolução Industrial

Entre os séculos XVIII e XIX, ocorreu um processo chamado de Primeira Re-
volução Industrial. Nesse período, a industrialização ficou mais concentrada na 
Inglaterra, onde houve um crescimento acentuado da indústria têxtil, da mine-
ração e da metalurgia. 

Um dos marcos da Primeira Revolução Industrial foi a invenção do tear me-

cânico, capaz de fabricar tecidos de lã e de algodão. Utilizava-se, sobretudo, 
a lã produzida na Inglaterra e o  algodão produzido nas colônias britânicas da 
América e da Ásia.

A partir da invenção do motor a vapor, de James Watt, em 1769, a capa-
cidade de produção aumentou bastante. As máquinas a vapor eram feitas de 
ferro e abastecidas por carvão mineral, o que estimulou o desenvolvimento da 
metalurgia e da mineração. 

No começo do século XIX, foram criados o navio e a locomotiva a vapor. 
Essas máquinas diminuíram o tempo das viagens. O percurso entre as cidades 
de Londres (na Inglaterra) e Glasgow (na Escócia), que levava doze dias a cavalo 
no século XVIII, passou a ser feito em dois dias e meio de trem.

Proletariado: palavra, 
de origem latina, que 
deriva de prole (filhos), 
referindo-se às pessoas 
que tinham poucos bens, 
mas muitos filhos.

• Em sua casa existem 
mais produtos 
artesanais ou 
industrializados? 
Converse com 
os colegas e dê 
exemplos.

Investigando
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Reprodução/Museu Imperial, Petrópolis, RJ

 Proclamação da Independência

No dia 7 de setembro de 1822, dom Pedro proclamou a Independência do 

Brasil, na cidade de São Paulo, e regressou ao Rio de Janeiro. Posteriormente, o 

príncipe foi aclamado imperador, sendo coroado com o título de dom Pedro I, 

em 1o de dezembro de 1822.

A proclamação da Independência marcou a quebra definitiva dos laços co-

loniais. Isso representava o nascimento do Estado nacional brasileiro. Nesse Es-

tado, foi adotada a monarquia como forma de governo. Isso contrastava com 

a maioria dos países da América espanhola, que se tornaram repúblicas após 

suas independências.

De modo geral, uma das diferenças entre essas formas de governo consiste 

no seguinte: na monarquia, o Estado é dirigido por um governante cujo poder 

é hereditário (esse governante pode receber o título de rei, imperador, etc.); 

na república, o Estado é dirigido por governantes eleitos periodicamente pelo 

povo. 

Apesar das diferentes formas de governo adotadas, tanto no Brasil quanto 

nos demais países latino-americanos a maioria da população continuou lutando 

por direitos políticos e sociais.

Leque do início do século XIX em homenagem a 
dom Pedro, príncipe de Portugal, Brasil e Algarves. 
Museu Imperial, Petrópolis, Rio de Janeiro. 

 Regência de dom Pedro

Em 1820, em Portugal, ocorreu uma revolta que envolvia diversos setores 

da sociedade e que ficou conhecida como Revolução Liberal do Porto. Os 

rebeldes formaram uma assembleia de governo, elaboraram uma Constituição 

e exigiram que dom João VI voltasse para Portugal. Além disso, eles pretendiam 

“recolonizar” o Brasil, que tinha sido elevado à categoria de reino, em 1815.

Pressionado, dom João VI voltou para a Europa, mas deixou seu filho dom 

Pedro (1798-1834) no Brasil como príncipe regente. Insatisfeita com a atitude 

do monarca, a assembleia portuguesa também exigiu a volta de dom Pedro.

No Brasil, setores da elite se organizaram em torno do príncipe regente e de-

ram-lhe apoio para desobedecer às ordens vindas de Portugal. Surgiu, então, o 

Partido Brasileiro, que reunia políticos como José Bonifácio, Cipriano Barata e 

Gonçalves Ledo. Esses homens coletaram milhares de assinaturas pedindo que 

dom Pedro ficasse no Brasil.

Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe aceitou o pedido de ficar no país (Dia 

do Fico) e, dois meses depois, decretou que as ordens vindas de Lisboa só se-

riam cumpridas se ele autorizasse.

Os líderes da Revolução Liberal do Porto desejavam 

o liberalismo para Portugal e o colonialismo para 

o Brasil. No entanto, o objetivo de recoloni-

zar o Brasil não teve êxito, pois encon-

trou resistência tanto de dom Pedro 

quanto dos grupos que o apoia-

vam. Estava traçado o caminho 

da independência.
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 A conquista da Ásia 
A expansão imperialista europeia também ocorreu em diversas regiões da 

Ásia, como na China e na Índia. Além das nações europeias, também o Império 
do Japão (1868-1947) passou a disputar territórios asiáticos em sua expansão.

Já o Império Britânico, conhecido como o “império 
onde o Sol nunca se põe”, estendeu seus domínios 
sobre a Índia, o Sudeste asiático e as ilhas do oceano 
Pacífico. O cultivo de chá e a produção de algodão 
para a indústria têxtil se tornaram fundamentais para 
a economia inglesa. 

O mapa a seguir mostra as principais áreas de do-
minação colonial na Ásia.

Impérios coloniais na Ásia (1914)

Observando o mapa

• Qual era o maior império colonial na Ásia? As áreas desse império fazem parte de que países atuais?

Fontes: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manoel M. de et al. Atlas histórico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro: FAE, 1986. p. 138-139; Atlas da 
história do mundo. São Paulo: Folha de S.Paulo/Times Books, 1985. p. 240-241; NÉRÉ, Jacques. História contemporânea. 2. ed. São Paulo/Rio de 
Janeiro: Difel, 1981. p. 332.

Homens e mulheres sentados à 
mesa preparando-se para tomar 

uma xícara de chá em Londres, 
Inglaterra. Ilustração de 1827.
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Oficina de História
Apresenta três tipos de atividades: as que 
promovem a reflexão e a ampliação dos 
conteúdos estudados (Refletir e ampliar); 
as que estimulam a interpretação de 
documentos variados (Fontes históricas); 
e as que trabalham a interdisciplinaridade 
com outros campos do saber, como Arte, 
Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, etc. (Integrar com).

O�cina de HISTÓRIAO�cina de HISTÓRIA Faça no caderno

Refletir e ampliar

1. Construa uma tabela sobre a Conjuração Mineira, 
a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana 
e apresente os seguintes aspectos:
• data da revolta;
• objetivos da revolta;

• desfecho. 

2. Na Conjuração Baiana, as punições rigorosas foram 
aplicadas aos revoltosos mais pobres. Na sociedade 
atual, pessoas ricas e poderosas costumam receber 
punições mais brandas do que pessoas pobres? Re-
flita sobre o assunto e debata com os colegas. 

3. Identifique as frases incorretas sobre o processo de 
independência do Brasil. Depois, reescreva-as de 
forma correta no caderno.

a) A independência do Brasil foi realizada por revolu-
cionários populares, que excluíram as elites políticas 
e econômicas desse processo. 

b) A independência do Brasil representou uma ruptura 
dos laços coloniais e a manutenção da escravidão.

c) Os ideais liberais presentes na Revolução Francesa e 
na independência dos Estados Unidos não influen-
ciaram no movimento de independência do Brasil. 

d) Em 1808, os portos brasileiros foram abertos para 
o comércio internacional e, em 1815, o Brasil 

Para saber mais

Na internet

• Declaração de Independência dos Estados Unidos  

<http://www.wdl.org/pt/item/109/>. 

Reprodução da primeira versão impressa da 

Declaração de Independência dos Estados Unidos.

• Memorial da América Latina  

<http://www.me morial.org.br/>. 

O site traz informações sobre os programas 

realizados pelo Memorial da América Latina, 

em São Paulo, publicações e links para dados 

geográficos e econômicos dos países  

latino-americanos.

• Acervo digitalizado da Biblioteca Nacional  

(Rio de Janeiro) 

<http://bndigital.bn.gov.br/>. 

Neste link, é possível consultar jornais 

do século XIX, obras raras, manuscritos, 

iconografia, mapas antigos e publicações. 

Também é possível baixar catálogos como o  

da exposição sobre a Revolução 

Pernambucana de 1817.

• Conhecendo Museus. Museu Paulista da USP 

<http://www.conhecendomuseus.com.br/

temporada-1/museu-paulista-da-usp/>.  

Vídeo que apresenta o Museu do Ipiranga, 

que tem um acervo com mais de 450 mil 

peças. 

Acesso em: 15 jun. 2018.

No filme

• Carlota Joaquina: princesa do Brasil (Brasil). 

Direção de Carla Camurati. Copacabana 

Filmes, 1994. 100 min. 

A princesa espanhola Carlota Joaquina  

casa-se com dom João, herdeiro do trono de 

Portugal. Insatisfeita com o relacionamento, 

contesta várias atitudes do príncipe, como a 

vinda da família real para o Brasil em 1808.

tornou-se oficialmente Reino Unido de Portugal 
e Algarves. 

4. A Biblioteca Real criada pela monarquia portuguesa 
deu origem à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
Seu acervo atual tem aproximadamente 9 milhões 
de documentos, entre livros, revistas, jornais e foto-
grafias. Segundo a Unesco, é uma das dez maiores 
bibliotecas do mundo. A historiadora e antropóloga 
brasileira Lilia Moritz Schwarcz afirma que: 

A Real Biblioteca é hoje conhecida como 

Biblioteca Nacional – acrescida em acervos, 

coleções e obras –, e, aberta ao público, repre-

senta um patrimônio que poucos brasileiros 

conhecem ou de que reconhecem a impor-

tância. [...]

SCHWARCZ, Lilia Moritz. A longa viagem da biblioteca 
dos reis: do terremoto de Lisboa à Independência do 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 430.

a) Em sua opinião, qual é a importância das bi-

bliotecas no mundo atual? 

b) A escola em que você estuda tem uma bibliote-

ca? Você já a visitou?

Integrar com ARTE

5. A obra Proclama•‹o da Independ•ncia foi criada 

pelo artista francês François-René Moreaux em 

1844. Essa pintura foi encomendada pelo governo 

imperial do Brasil para representar o dia 7 de se-

tembro de 1822. 

 No quadro, a proclamação é apresentada como uma 

alegre festa. Em comemoração ao ato de dom Pe-

dro, as pessoas acenam, trocam abraços e correm. Já 

dom Pedro e os militares em torno dele erguem seus 

chapéus para saudar homens, mulheres e crianças. A 

seguir, compare a obra de Moreaux com a de Pedro 

Américo, reproduzida na página 124. 

a) Compare as duas obras observando elementos 

como cenário e personagens. 

b) Em qual dessas obras dom Pedro é retratado 

como herói militar? E como herói popular? 

Explique.

c) Nas obras, são representadas mulheres, negros 

e indígenas? Por que isso acontece? Formule 

uma hipótese. 
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Fontes históricas

6. A Missão Artística Francesa, liderada por Joaquim 

Lebreton, chegou ao Rio de Janeiro em março de 

1816. Um de seus artistas mais conhecidos foi Jean-

-Baptiste Debret (1768-1848). A seguir, observe uma 

gravura desse artista, que retrata o Rio de Janeiro 

no início do século XIX e, em grupo, responda à 

questão.

• Quais atividades cotidianas são retratadas nessa 

imagem? Elas têm alguma relação com ativida-

des realizadas no presente? Explique.

Primeiras ocupações  
da manhã, gravura de  
Jean-Baptiste Debret.  
1826. Museus Castro Maya,  
Rio de Janeiro. 

Proclamação da Independência, obra criada por François-René 
Moreaux. 1844. Óleo sobre tela, 244 cm 3 333 cm. Museu 
Imperial. Petrópolis, Rio de Janeiro.

d) Como você representaria a independência do 

Brasil? Crie uma expressão artística (desenho, fo-

tomontagem, letra de música) para esse momen-

to histórico. Depois, dê um título para sua obra.
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Projeto temático

243242

Saúde e educação

Neste livro, você estudou a Revolução Industrial, processo 

iniciado na Inglaterra que, posteriormente, expandiu-se para 

outras regiões do mundo. Durante esse processo, milhares 

de operários recebiam baixos salários e cumpriam longas 

jornadas de trabalho nas fábricas, que geralmente eram am-

bientes precários e insalubres. Tudo isso prejudicava a saúde 

dos trabalhadores.

Agora, é hora de refletir sobre como você cuida de sua 

saúde em seu dia a dia. A proposta deste projeto é desenvol-

ver uma educação para a saúde, isto é, uma aprendizagem 

de hábitos saudáveis ligados a atividade física, alimenta-

ção, descanso, concentração, emoção e autoestima. 

O objetivo é compreender que saúde é um estado 

de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doenças. Nesse sentido, a saúde se for-

talece com o cuidado de si e com o respeito ao outro. 

Mãos à obra! Bom projeto!

Cartografia e Iconografia
Variada seleção de representações, que 

vão desde mapas até cenas do cotidiano, 
obras arquitetônicas, pinturas e esculturas 

famosas, entre outras, complementa 
aspectos dos textos. Além disso, muitas 

dessas imagens são fontes históricas 
importantes e, por isso, devem ser 

analisadas e interpretadas.

Projeto temático
Ao final de cada volume, é apresentado um projeto temático:
6o ano – Universo escolar;  
7o ano – Meio ambiente;

8o ano – Saúde e educação;
9o ano – Internet e cidadania.

Audiovisual
Indica que há material 
audiovisual relacionado 
ao tema.

Faça todas as atividades 
em seu caderno.

Faça no caderno

Para saber mais
Seção que apresenta sugestões de filmes, 
livros e sites para ampliar seus conhecimentos 
e enriquecer seu repertório.
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UNIDADE 1

1
Do súdito ao cidadão 

CAPÍTULO

• O que você entende pela expressão 

“o rei reina, mas não governa”? 

Compartilhe seu entendimento com os 

colegas.

Investigando

Revolução 
Inglesa

Nos dias atuais, a Inglaterra é governa-

da por uma monarquia cujos poderes são 

limitados por uma Constituição e pelo Par-

lamento. Por isso, costuma-se dizer que na 

Inglaterra “o rei reina, mas não governa”.

A monarquia parlamentar inglesa se 

consolidou no século XVII. Depois de in-

tensas lutas, o absolutismo foi derrotado. 

Com isso, rompeu-se definitivamente com 

o sistema feudal e abriu-se espaço para o 

avanço do capitalismo na Inglaterra. 

10

 Objetivos do capítulo
• Oferecer instrumentos pa-

ra a construção da noção 
de Modernidade. 

• Estudar alguns aspectos 
das sociedades do Antigo 
Regime.

• Contextualizar as mudan-
ças ocorridas na Inglaterra 
no século XVII.

• Refletir sobre o sentido 
de revolução no contexto 
inglês.

• Identificar os desdobra-
mentos ocorridos após a 
Revolução Gloriosa, indi-
cando suas relações com o 
liberalismo em formação 
no período. 

 Orientações didáticas
Ao longo deste capítulo, pro-

curou-se debater a noção de 

Modernidade, refletindo sobre 

aspectos que conformavam as 

sociedades do Antigo Regime e 

as modificações propostas na 

Inglaterra para essa ordem es-

tabelecida. No período revolu-

cionário, alteraram-se profun-

damente as relações entre o 

rei e os parlamentares ingle-

ses, mas a monarquia foi man-

tida como instituição no país 

por meio de diversas disputas, 

rupturas e adequações. Desta-

car o papel da Monarquia britâ-

nica na atualidade pode ser um 

bom caminho para abordar 

esse tema e, a partir daí, iden-

tificar as origens e o papel re-

presentado por reis e rainhas 

ingleses.

Além disso, a ideia de cida-

dania pode ser um caminho 

para que você inicie essa dis-

cussão, uma vez que o par 

“súdito e cidadão” perpassa-

rá os capítulos desta unida-

de. A Revolução Inglesa e 

seus desdobramentos colo-

caram em xeque a represen-

tação política do monarca ab-

solutista como detentor de 

todos os poderes sobre o cor-

po do Estado. Ainda que não 

tão marcante nos estudos 

historiográficos para além do 

Reino Unido, os conflitos que 

aconteceram durante a Revo-

lução Inglesa ser viram de 

exemplo para processos pos-

teriores, como a Revolução 

Francesa, e foram rememora-

dos nas construções con-

temporâneas das noções de 

república e cidadania.

Um século mais tarde, como sabemos, essas questões fun-
damentariam o pensamento de Jean-Jacques Rousseau em Do 

Contrato Social (1762). Rousseau debateu os dois conceitos 
(“súdito” e “cidadão”) de modo inovador ao propor que o indiví-
duo é cidadão porque está ligado ao soberano, isto é, à vontade 
geral, ao passo que também é súdito, pois está submetido às 
leis. Nesse sentido, até mesmo o monarca poderá ser entendido 
como um súdito da lei.

A Revolução Inglesa ajuda a entender como essas categorias 
tão importantes na atualidade foram formuladas ao longo do 

tempo, oferecendo ao aluno um entendimento mais amplo de 
termos e de ideias que parecem prontas nos dias de hoje. Enten-
der os processos históricos que levaram ao fim do absolutismo 
e ao questionamento do lugar de súdito é também compreender 
a construção democrática atual.

8HISTORIARg20MP_U1_cap01_010a019.indd   10 11/4/18   5:16 PM



11UNIDADE 1 - CAPêTULO 1 - MANUAL DO PROFESSOR

Na imagem, a primeira-ministra Theresa May e a rainha Elizabeth II em 
encontro do governo britânico no Palácio de Buckingham, Londres, 
Inglaterra. Fotografia de 2018. Na Inglaterra, a monarquia tem 
grande influência nos assuntos do país, mas é o Parlamento que toma 
as decisões e elege o cargo de primeiro-ministro.
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  Correspondência dos conteúdos com a BNCC 

Objeto de conhecimento Habilidade

As revoluções inglesas e 
os princípios do liberalis-
mo

EF08HI02 – Identificar as 
particularidades político-
-sociais da Inglaterra do 
século XVII e analisar os 
desdobramentos posterio-
res à Revolução Gloriosa.

 Investigando
A frase “o rei reina, mas não 

governa” foi criada pelo esta-
dista e historiador francês 
Adolphe Thiers ao se referir à 
Revolução de Julho de 1830. 
Em 1848, Thiers publicou um 
artigo com o título “O rei reina, 
mas não governa”, que tinha o 
objetivo de distinguir os senti-
dos cerimoniais no ato de rei-
nar e o trabalho envolvido no 
governo em si. Em sua visão, 
esse seria o único modo de al-
cançar uma verdadeira mo-
narquia representativa. O his-
toriador francês acreditava 
que o sistema funcionava, 
pois o rei da Inglaterra deixava 
que o povo governasse a si 
mesmo, intervindo somente 
em casos extremos com seu 
poder de veto, de recusar leis, 
etc. Tal reflexão tinha o objeti-
vo de debater as tendências 
absolutistas do rei Carlos X da 
França, que terminou destro-
nado pela Revolução de Julho, 
após seis anos de reinado.

Depois de ouvir as respostas 
dos alunos, explique que essa 
expressão marcou o fim do ab-
solutismo monárquico na Ingla-
terra. Segundo a Declaração de 
Direitos (Bill of Rights), o rei de-
pendia da aprovação do Parla-
mento para suspender leis ou 
criar impostos. Assim, o monar-
ca inglês “reina” (representa o 
Estado), mas não “governa” 
(não é responsável pela chefia 
da administração pública).

Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG2; CG7.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH2; CCH5; CCH7.

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3.

Para auxiliar em seu planeja-
mento escolar e na organiza-
ção de suas aulas, verifique 
o Plano de Desenvolvimento 

para o 1o bimestre localizado 
no material digital do Manual 
do Professor. 
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 Crise do absolutismo inglês

Durante a dinastia Tudor, havia uma relativa harmonia entre as elites inglesas. 

No entanto, após a morte de Elizabeth I (1533-1603), última governante da-

quela dinastia, ocorreram diversos conflitos envolvendo, sobretudo, a monar-

quia e o Parlamento inglês. Esses conflitos fizeram parte de um processo que 

foi chamado de Revolução Inglesa (1642-1689).

A Revolução Inglesa promoveu grandes transformações políticas, sociais e 

econômicas naquele país. Para entender essa revolução, vamos retomar alguns 

acontecimentos que marcaram a dinastia Tudor e a dinastia Stuart.

 Dinastia Tudor

Durante a dinastia Tudor (1485-1603), o rei Henrique VIII rompeu com a 

Igreja católica e criou a Igreja anglicana. O anglicanismo tornou-se a religião 

oficial do Estado. Isso não impediu que muitos católicos continuassem a viver 

no reino, embora não pudessem praticar sua religião. Também surgiram outras 

correntes protestantes, como a presbiteriana e a puritana.

De modo geral, ao longo do domínio da dinastia Tudor, houve certa estabi-

lidade política e prosperidade econômica na Inglaterra. Nesse período, os reis 

e o Parlamento alinharam seus interesses, o que garantiu tanto o poder dos 

monarcas quanto o dos parlamentares.

Além disso, o governo interferiu na economia beneficiando alguns grupos de 

nobres e burgueses. Assim, houve a concessão de monopólios comerciais, o in-

centivo à navegação marítima, o desenvolvimento da produção manufatureira 

(com destaque para a confecção de lã), entre outros. Satisfeitos com o aumento 

de suas riquezas, esses grupos apoiavam a monarquia.

Em 1603, com a morte da rainha Elizabeth I, a dinastia Tudor chegou ao fim. 

A sucessão do trono passou para seu primo Jaime I (1566-1625), que iniciou a 

dinastia Stuart.
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A atriz Cate Blanchett em 
cena do filme Elizabeth: 
a era de ouro, de 2007, 
representando a rainha 
Elizabeth I.
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Leitura complementar
O trecho selecionado le-

vanta uma questão poucas 

vezes abordada quando se 

trata de estudar o absolutis-

mo monárquico: não basta-

va simplesmente a vontade 

do rei para algo acontecer, 

era preciso construir alian-

ças políticas e redes de po-

der, negociando ao menos 

com as elites locais.

O que as monarquias do 
século XVII pretendiam 
não era tanto a centraliza-
ção, mas o fortalecimento 
das suas dinastias, a impo-
sição do princípio de auto-
ridade sobre os seus súditos 
considerados pouco obe-
dientes e pouco cumprido-
res das suas obrigações, 
especialmente em matéria 
fiscal e na reputação na ce-
na internacional, reputação 
essa considerada impossível 
sem um exército vitorioso e 
temível. Para poderem al-
cançar estes objetivos, os 
grandes estadistas da época 
puseram em marcha ambi-
ciosos programas de disci-
plina social, reforma po-
lítica e fomento econômico, 
programas esses que os im-
peliram a intervir na área 
provincial e local, conti-
nuando assim uma ação já 
iniciada anteriormente, so-
bretudo nos finais do séc. 
XVI, quando os organis-
mos públicos – tanto cen-
trais como municipais – se 
tornaram mais presentes na 
vida local, com a intenção 
de remediar os efeitos da 
crise social e económica do 
momento. Depressa, no en-
tanto, os intermináveis gas-
tos materiais da Guerra dos 
Trinta Anos se converteram 
na primeira e obsessiva 
prioridade, o que redundou 
num novo interesse em se 
assegurar a fidelidade das 
províncias fronteiriças e em 
obter recursos de todo o 
país, sem esquecer nunca a 
tendência para o naciona-
lismo económico de sinal 
mercantilista, tão caracte-
rístico daquelas décadas. 
Nos países onde o aparelho 

O texto “Crise do absolutis-

mo inglês” desenvolve as 

competências gerais e es-

pecíficas CG2, CCH2, CEH1 

e CEH3.

 Orientações didáticas
Cabe observar que há aqui uma questão teórica importante 

quanto à nomeação desse processo histórico, consolidado pelo 

termo “revolução”. Muito desse debate esteve relacionado a uma 

linguagem marxista, vinculada principalmente aos trabalhos de 

Christopher Hill sobre o assunto. Em outras vertentes historio-

gráficas, também são discutidas nomeações para esses eventos, 

entendidos como levantes da burguesia ou como “guerra civil”, 

por exemplo, em uma visão revisionista. Além disso, na atualida-

de, discute-se o uso do título “Guerras Civis Britânicas” por causa 

do envolvimento dos outros espaços do Reino Unido, como Escó-

cia e Irlanda, que foram muito pouco trabalhados em estudos an-

teriores.
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 Dinastia Stuart

Durante a dinastia Tudor, o absolutismo foi implantado na prática, mas não 

era reconhecido plenamente pelas leis. Na época, as leis do reino inglês deter-

minavam que o Parlamento era o principal representante do Estado e detentor 

do poder político.

Ao assumir o governo, os primeiros reis da dinastia Stuart tentaram legalizar 

seu poder absoluto e justificá-lo pela teoria do direito divino. Segundo essa 

teoria, o rei era predestinado por Deus a governar e, por isso, estava acima de 

todos os súditos, não precisando explicar suas atitudes e ordens a ninguém. A 

tentativa de afirmar o poder absoluto dos reis desagradava a maioria dos mem-

bros do Parlamento, que defendia a limitação jurídica do poder real. 

Além disso, vários setores da sociedade estavam insatisfeitos com o governo. 

Em 1605, por exemplo, um grupo de católicos planejou matar o rei Jaime I. 

O plano foi chamado de Conspiração da Pólvora, pois os rebeldes queriam 

explodir barris de pólvora embaixo do Parlamento enquanto o rei estivesse lá. 

Porém, a conspiração foi denunciada e os envolvidos foram punidos.

 A radicalização dos conflitos

Carlos I (1600-1649), sucessor de Jaime I, aumentou os impostos e tentou 

firmar o poder absolutista. Isso intensificou o descontentamento popular e os 

conflitos entre a monarquia e o Parlamento.

• No Brasil atual, 

o presidente 

da República 

consegue governar 

sem o apoio dos 

parlamentares 

(deputados federais 

e senadores)? Faça 

uma pesquisa e 

debata o tema com 

os colegas em sala 

de aula.
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Carlos I, pintura de 
Anthony van Dyck.  
c. 1635. Óleo sobre 
tela, 84,4 cm 3 99,4 cm. 
Royal Collection Trust, 
Inglaterra.

Em 1628, o Parlamento inglês estabeleceu, por meio da Petição de Direitos, 

que o rei não poderia criar impostos, convocar o exército ou mandar prender 

pessoas sem a prévia autorização parlamentar. No ano seguinte, o rei Carlos I 

reagiu a essa petição. Perseguiu os políticos que lhe faziam oposição e fechou o 

Parlamento, governando sem essa instituição por onze anos.

Porém, em 1640, uma revolta escocesa contra o governo obrigou o rei Carlos I 

a convocar o Parlamento para conseguir recursos financeiros. Uma vez reunido, 

o Parlamento tomou novamente uma série de medidas que desagradaram o 

rei. Por exemplo, decretou uma lei que proibia ao monarca a dissolução do 

Parlamento e tornava obrigatória a convocação do órgão pelo menos uma vez 

a cada três anos.

Esses acontecimentos desencadearam a Revolução Inglesa.
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estatal era relativamente 
forte, como acontecia em 
França ou na Inglaterra [...], 
foi possível ao governo 
atuar com menos preocupa-
ção do que nos países onde 
o aparelho estatal era me-
nos poderoso [...].

A conduta de colabora-
ção ou de resistência das 
classes dirigentes locais e 
provinciais, resultado da 
difícil combinação do inte-
resse material e da lealdade 
aos princípios, que não 
permaneceram imóveis 
perante as circunstâncias 
mutáveis, foi tão impor-
tante como a ação dos go-
vernos. [...] Mais uma vez 
verif icamos que entre o 
poder central e o poder lo-
cal havia uma densa rede 
de relações [...].

O grande paradoxo do 
absolutismo nasce pois do 
seguinte: uma crescente 
concentração de poderes 
num centro cada vez mais 
reduzido e ,  ao mesmo 
tempo, uma dependência 
deste centro em relação às 
forças periféricas. [...]

PUJOL, Xavier Gil. 
Centralismo e localismo? Sobre 
as relações políticas e culturais 

entre capital e territórios nas 
monarquias europeias dos 

séculos XVI e XVII. Penélope, 
n. 6, p. 124, 127 e 130, 1991. 

Disponível em: <https://dialnet.
unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=2689844>. 
Acesso em: 24 set. 2018.

 Orientações didáticas
Em 1603, o rei da Escócia, Jaime IV, assumiu o trono também da Inglaterra e 

da Irlanda, dando início à dinastia Stuart nesses países. Ali, foi nomeado Jaime I. 

Foi com esse monarca que ocorreram as primeiras tentativas de criação de um 

trono imperial para a Grã-Bretanha, que unificou as monarquias da Inglaterra, 

Escócia e Irlanda. No entanto, os estados permaneceram consideravelmente so-

beranos até a promulgação do Tratado de União em 1707, que criou o Reino da 

Grã-Bretanha.

 Investigando
Tema para reflexão. Por meio das pesquisas realizadas, conduza um debate 

estabelecendo possíveis paralelos entre o tema estudado e a realidade brasilei-

ra nos dias atuais. O assunto poderá despertar o interesse pelo funcionamento 

do governo brasileiro, pela complexidade das formas de um governo democrático 

e pela relevância dos parlamentares no sistema político nacional. Caso haja in-

teresse, estimule os estudantes a pesquisar esses temas na internet, revistas 

e jornais.
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 Processo revolucionário

O que é uma revolução? Essa palavra tem muitos sentidos. Entre eles, pode-

mos dizer que revolução é um processo que gera uma mudança profunda na 

sociedade e que influencia na vida de milhares de pessoas. Uma revolução, por 

outro lado, não ocorre de repente. Em geral, é um processo longo que depende 

de diversas condições.

O processo revolucionário inglês durou quase cinquenta anos e costuma ser 

dividido pelos historiadores em quatro momentos principais:

• Guerra Civil (1642-1648);

• República de Cromwell (1649-1658);

• Restauração monárquica (1660-1688);

• Revolução Gloriosa (1688-1689).

 Guerra Civil (1642-1648)

Irritado com a oposição parlamentar, Carlos I decidiu fazer uso da violência. 

Com uma tropa formada principalmente por anglicanos e católicos, ordenou 

que sua guarda invadisse o Parlamento e prendesse os principais líderes. Estes, 

por sua vez, organizaram tropas compostas, sobretudo, de presbiterianos e 

puritanos, para lutar contra as forças do rei. 

Explodiu, assim, a Guerra Civil.

Inicialmente, as tropas do Parlamento perderam várias batalhas. Por isso, 

o Parlamento chamou o puritano Oliver Cromwell para liderar e reorganizar 

o exército. Nesse novo exército, os comandantes eram escolhidos por seus 

méritos militares, e não por sua origem familiar, como ocorria no exército or-

ganizado pelo monarca. Essa mudança contribuiu para o fortalecimento das 

tropas parlamentares.

A Guerra Civil chegou ao fim com a vitória das forças do Parlamento na Ba-

talha de Naseby, em 1645. Carlos I foi preso e decapitado em 1649, sendo o 

primeiro monarca europeu a ser executado por forças revolucionárias.
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O ator britânico Tim Roth em 
cena do filme Morte ao rei, 

de 2003, representando 
Oliver Cromwell.

Presbiteriano: adepto 

do presbiterianismo, 

religião protestante.

Puritano: adepto do 

puritanismo, movimento 

religioso protestante, entre 

os séculos XVI e XVII, que 

buscava "purificar" a 

Igreja anglicana de suas 

práticas católicas.
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Leitura complementar
É interessante observar 

como o sentido de revolu-
ção era muito distinto na 
época moderna. Leia o tex-
to a seguir.

Conta-se que Luís XVI, ao 
ser noticiado pelo duque de 
La Rochefoucauld-Lian-
court sobre a queda da Bas-
tilha, perguntou: “é uma 
revolta?”. Recebeu como 
resposta: “Não, majestade, é 
uma revolução”. O aconteci-
do sintetizava uma mudan-
ça conceitual e uma al-
teração de sensibilidade na 
sociedade do Antigo Regi-
me. [...] O conflito descrito 
não era simplesmente uma 
rebelião contra um sobera-
no ou mau governo, ao mo-
do medieval ou das re-
beliões da Idade Moderna, 
mas um confronto em prol 
da libertação humana [...].

No entanto, esse conheci-
do sentido, que se consoli-
dou desde 1789, esconderia 
seu significado original uti-
lizado na ciência e geome-
tria, descrevendo um mo-
vimento circular e de retor-
no no tempo e no espaço. 
[...] Devido a seu caráter 
científico, era comumente 
usado por matemáticos e as-
trônomos, e, por isso, podia 
ser encontrado em livros de 
autores heliocêntricos, como 
Galileu e Copérnico [...].

Esse sentido cíclico fez 
com que muitos enxergas-
sem a Restauração da mo-
narquia, em 1660, após as 
épocas de Guerra Civil, Re-
pública e Protetorado, como 
uma Gloriosa Revolução. O 
retorno de Carlos II ao trono 
foi visto como uma altera-
ção promovida pelas mãos 
da Providência contra todos 
os anos anteriores de infide-
lidades, subversão e desres-
peito aos juramentos. [...]

SANTOS JUNIOR, Jaime 
Fernando dos. A emergência 

do “moderno” conceito de 
revolução. História da 

Historiografia, n. 26, p. 123-
-125. jan./abr. 2018. Disponível 

em: <https://www.
historiadahistoriografia.com.
br/revista/article/view/1300>. 

Acesso em: 28 jun. 2018.

 Orientações didáticas
A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns são duas câma-

ras que compõem a legislatura bicameral da Grã-Bretanha. A cria-
ção da Câmara dos Lordes remonta ao século XI, quando conse-
lhos eram organizados por líderes religiosos e por ministros. Tal 
Câmara é composta de membros não eleitos, designados Lordes 
Espirituais (isto é, 2 arcebispos e 24 bispos da Igreja Anglicana) e 

Lordes Temporais (membros da nobreza britânica). Na atualidade, 
a Câmara dos Lordes tem um poder bastante restrito no que con-
cerne a proposições legislativas; no entanto, tal poder ainda de-
sempenha um importante papel ao ser responsável pela revisão 
de projetos de lei vindos da Câmara dos Comuns e por debates 
sobre projetos considerados controversos.

O texto “Processo revolu-
cionário” desenvolve as 
competências gerais e es-
pecíficas CG2, CCH2, CEH1, 
CEH2 e CEH6.
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 República de Cromwell (1649-1658)
Após a execução do rei, a monarquia e a Câmara dos Lordes foram abolidas na 

Inglaterra. Oliver Cromwell assumiu o governo e instalou o regime republicano.

Em 1651, Cromwell decretou o Ato de Navegação. Essa lei determinava 

que todas as mercadorias que entravam e saíam da Inglaterra deveriam ser 

transportadas por navios ingleses. O Ato de Navegação contribuiu para que a 

Inglaterra se transformasse na principal potência naval da Europa.

Cromwell foi um governante autoritário. Com seu exército, perseguiu opo-

sitores e impôs suas ideias puritanas à população. Em 1653, dissolveu o Parla-

mento e assumiu o título de Lorde Protetor. Seu cargo tornou-se vitalício (para 

toda a vida) e hereditário (transmissível aos seus descendentes).

Em 1658, com a morte de Cromwell, seu filho Ricardo assumiu o governo 

republicano. No entanto, Ricardo não conseguiu se manter no poder.

• No Brasil atual, 

é comum um 

político criticar uma 

atitude e, depois, 

defendê-la? Em qual 

situação? Comente 

com os colegas.
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O súdito e o cidadão

Durante o Antigo Regime a maior parte da população, que constituía o terceiro estado, tinha mui-

tas obrigações e poucos direitos. Nessa época, não havia, por exemplo, o direito à educação, à saúde 

e à moradia.

Essas são algumas das diferenças entre os súditos no absolutismo e os cidadãos nas democracias 

atuais. Tornar-se cidadão foi uma conquista em diversos países do mundo. Só que muitas pessoas ainda 

não conquistaram a cidadania plena. Essa é uma luta contínua da qual todos nós precisamos participar.

Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividade

• Em sua opinião, como podemos participar da luta pela cidadania?

O acesso à educação e à alfabetização é fundamental para a formação cidadã plena. Na fotografia, feita em 2018, estudantes 
conversam no pátio do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, em Salvador, Bahia. 
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 Investigando
Tema para reflexão. Por meio das situações identificadas pe-

los alunos, questione-os sobre as responsabilidades civis para 

com a democracia. Nesse sentido, será possível discutir me-

canismos que a população pode utilizar para garantir que os 

políticos, no exercício de seus mandatos, implementem os pro-

jetos e atendam às demandas que os levaram ao poder, evitan-

do incoerências em suas atitudes.

 Orientações didáticas
A questão religiosa é funda-

mental para a compreensão da 

Guerra Civil Inglesa e tem sido 

longamente debatida pela his-

toriografia. Para o historiador 

John G. A. Pocock, esses confli-

tos podem ser parcialmente 

entendidos como uma “guerra 

religiosa”, cuja origem estava 

na Reforma protestante na 

Inglaterra. De acordo com 

Pocock, em sua essência a Re-

forma na Inglaterra foi um ato 

político por meio do qual o mo-

narca foi capaz de anexar a ma-

gistratura e a jurisdição sobre 

a Igreja. Ocorreu, portanto, um 

processo de sujeição da Igreja 

ao Estado, no qual o rei era che-

fe e juiz supremo sem ser sa-

cerdote. Durante a Guerra Civil 

Inglesa, por sua vez, o arcebis-

po William Laud e outros mem-

bros da Igreja Anglicana esta-

vam convencidos de que gru-

pos católicos e seitas protes-

tantes tinham o intuito de colo-

car em primeiro plano a supre-

macia da palavra divina em 

oposição à supremacia do rei. 

Havia grupos católicos e seitas 

protestantes que defendiam, 

por exemplo, que um monarca 

apóstata deveria ser destituí-

do em nome de um Parlamento 

Devoto. O julgamento e conse-

quente decapitação de Carlos I 

esteve de acordo com esse 

pressuposto. Esses grupos 

também reivindicaram a tole-

rância e a liberdade religiosa, 

exigindo o fim das interven-

ções do poder civil em assun-

tos eclesiásticos. A despeito do 

fim da Revolução Inglesa e da 

restauração em 1688, as 

questões de cunho religioso 

permaneceram e se consolida-

ram com a promulgação do Ato 

de Tolerância em 1689.

Tal discussão pode ser en-

contrada em: POCOCK, J. G. A. 

Linguagens do ideário político. 

São Paulo: Edusp, 2003. p. 407-

-411.

 Outras histórias
Resposta pessoal. Os alunos poderão citar iniciativas e mo-

vimentos relacionados aos direitos mencionados no texto, tais 

como saúde, educação e moradia.
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 Restauração monárquica (1660-1688)

Após a deposição de Ricardo, a agitação política tomou conta do país. O Par-

lamento convidou então Carlos II (1630-1685), filho do rei decapitado, a assumir 

o trono britânico, o que deu início ao período da Restauração monárquica. O 

rei, entretanto, deveria governar sob o domínio político do Parlamento. 

Carlos II governou por cerca de 25 anos, mas com poderes limitados pela 

ação parlamentar. Assim, não desfrutou de um poder equivalente ao dos outros 

monarcas que o antecederam. Com a morte de Carlos II, seu irmão, Jaime II 

(1633-1701), assumiu o trono.

Jaime II, que era católico, reinou por apenas três anos. Em seu curto governo, 

ele tentou restabelecer o absolutismo e ampliar a influência do catolicismo na 

Inglaterra. Mais uma vez, a situação política ficou conturbada e o Parlamento 

entrou em conflito com a monarquia.

 Revolução Gloriosa (1688-1689)

Temendo a volta do absolutismo, a maioria do Parlamento decidiu derrubar 

o rei Jaime II. Para isso, estabeleceu um acordo com o príncipe holandês Gui-

lherme de Orange (1650-1702), casado com Maria Stuart, filha de Jaime II. O 

acordo oferecia o trono inglês a Maria e a Guilherme com a condição de que os 

monarcas respeitassem os poderes do Parlamento.

Ao assumirem o trono inglês, como Guilherme III e Maria II, em 1689, eles 

tiveram de assinar uma Declaração de Direitos (Bill of Rights), na qual o 

Parlamento limitava os poderes da monarquia em vários aspectos. O rei não 

poderia, por exemplo, suspender nenhuma lei nem aumentar impostos sem a 

aprovação do Parlamento. Estabelecia-se, assim, a superioridade da lei sobre a 

vontade do rei. Isso representava o fim definitivo do absolutismo na Inglaterra.

O processo que envolveu 

a deposição de Jaime II e a 

ascensão de Guilherme III 

e Maria II ao trono ocorreu 

sem derramamento de san-

gue. Por isso, foi chamado 

de Revolução Gloriosa. A 

Revolução Gloriosa instituiu 

uma monarquia parlamentar 

na qual o Parlamento con-

trolaria o governo elaboran-

do as leis do país. Com isso, 

ficou consagrado que o Es-

tado deveria ser governado 

pela vontade da lei, e não 

pela vontade do governante.

• No seu dia a dia, em 

que situações você 

já ouviu ou usou a 

palavra revolução? 

Comente com os 

colegas na sala  

de aula.

Investigando
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Rainha Maria II, pintura de Godfrey Kneller. 
1690. Óleo sobre tela, 200 cm 3 130 cm. 
Royal Collection Trust, Inglaterra.

Guilherme III, rei da Inglaterra, pintura 
de Godfrey Kneller. c. 1690. Óleo 
sobre tela, 234,8  cm 3 147,7 cm. 
Royal Collection Trust, Inglaterra.

16

Atividade 
complementar 

Trabalhe a obra Carta 

acerca da Tolerância (1689-
-1692), de John Locke, na 
qual ele defendeu uma se-
paração efetiva entre os 
aspectos políticos e espiri-
tuais, por meio de uma ex-
terioridade do político e uma 
interioridade da fé, um dos 
pressupostos fundamen-
tais sob o qual a ideia liberal 
de tolerância se consolidou 
ao longo dos séculos.

A tolerância para os de-
fensores de opiniões opos-
tas acerca de temas re-
ligiosos está tão de acordo 
com o Evangelho e com a 
razão que parece mons-
truoso que os homens se-
jam cegos diante de uma 
luz tão clara. Não condena-
rei aqui o orgulho e a am-
bição de uns, a paixão, a 
impiedade e o zelo descari-
doso de outros. Estes defei-
tos não podem, talvez, ser 
erradicados dos assuntos 
humanos, embora sejam 
tais que ninguém gostaria 
que lhes fosse abertamente 
atribuídos; pois, quando 
alguém se encontra seduzi-
do por eles, tenta ardua-
mente despertar elogios ao 
disfarçá-los sob cores ilu-
sórias. Mas que uns não 
podem camuflar sua per-
seguição e crueldade não 
cristãs com o pretexto de 
zelar pela comunidade e 
pela obediência às leis; e 
que outros, em nome da re-
ligião, não devem solicitar 
permissão para a sua imo-
ralidade e impunidade de 
seus delitos; numa palavra, 
ninguém pode impor-se a 
si mesmo ou aos outros, 
quer como obediente súdi-
to de seu príncipe, quer co-
mo sincero venerador de 
Deus: considero isso neces-
sário sobretudo para dis-
tinguir entre as funções do 
governo civil e da religião, 
e para demarcar as verda-
deiras fronteiras entre a 
Igreja e a comunidade. Se 
isso não for feito, não se 
pode pôr um fim às contro-
vérsias entre os que real-
mente têm, ou pretendem 

O texto “Desdobramentos da 
Revolução Gloriosa” desen-
volve as competências ge-
rais e específicas CG2, CCH3 
e CEH3.

 Orientações didáticas
O temor em relação ao forte absolutismo do rei esteve tam-

bém permeado pelo desgosto por um monarca católico. Assim, 
ao substituir Jaime II por sua filha Maria Stuart e por Guilherme 
de Orange, a Revolução Gloriosa colocou fim a uma sucessão 
católica. A interpretação do evento sem derramamento de san-
gue relaciona-se a um relato de história Whig, marcado justa-
mente por um interesse no fim dessa sucessão. 

Como aponta o historiador Edward Vallance, é importante per-
ceber, porém, que esse relato não tem em conta que os eventos 
de 1688 se desdobraram por meio de uma invasão estrangeira da 
Inglaterra pela República Holandesa. Além disso, ainda que tenha 
havido pouco derramamento de sangue em solo inglês, no que diz 
respeito à Irlanda e à Escócia a situação foi muito mais violenta e 
perdas humanas foram consideráveis.
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 Desdobramentos da 
Revolução Gloriosa

A monarquia parlamentar vigora na Inglaterra até hoje. Para caracterizar 

a nova condição da monarquia inglesa, tornou-se costume dizer que “o rei 

reina, mas não governa”. Isso significa que o poder político não é exercido pelo 

monarca, mas sim por um gabinete de governo fiscalizado pelo Parlamento. 

Assim, a função do rei ou rainha é, basicamente, representar seu país em ceri-

mônias e eventos públicos nacionais e internacionais. Exerce também a chefia 

da Igreja anglicana, religião de 43% da população do Reino Unido.

A Revolução Gloriosa também promoveu transformações na economia. As 

medidas adotadas tornaram o país a maior potência comercial e marítima da 

época e extinguiram o sistema feudal. O número de navios duplicou, expandin-

do o comércio inglês em várias partes do mundo. Esses navios foram muito uti-

lizados no tráfico de africanos escravizados, que era uma das principais fontes 

de riqueza dos ingleses.

O lucro acumulado pelos negociantes, donos de navios mercantes e ban-

queiros foi, em parte, investido no sistema industrial nascente. Lançavam-se as 

bases do capitalismo industrial.

Os ingleses também passaram a desfrutar de mais liberdade religiosa. O 

anglicanismo era a religião oficial do país, mas foram toleradas outras prá-

ticas religiosas. Isso não acontecia em outras sociedades europeias em que a 

religião do rei devia ser seguida pelos súditos, prevalecendo o princípio: “Um 

rei, uma fé, uma lei”.

A monarquia parlamentar também proporcionou maior liberdade de expres-

são política e filosófica. Por isso, o regime inglês era admirado por iluministas de 

várias regiões da Europa no século XVIII, a exemplo do filósofo francês Voltaire. 

As características do regime, conhecido como liberalismo inglês, inspiraram 

ideais presentes na Independência dos Estados Unidos (1776) e na Revolução 

Francesa (1789).

Vista panorâmica da cidade de Londres, gravura de Robert Barker. c. 1792-1793. Aquarela, 42,7 cm 3 54,7 cm. 
Yale Center of British Art, Paul Mellon Collection, New Haven, Estados Unidos. 
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ter, um profundo interesse 
pela salvação as almas de 
um lado, e, por outro, pela 
segurança da comunidade.

LOCKE, John. Carta acerca da 

tolerância. São Paulo: Abril 
Cultural, 1991. p. 3-39 (no 

arquivo on-line: p. 2-3). 
(Coleção Os Pensadores). 

Disponível em: <http://dhnet.
org.br/direitos/anthist/marcos/

edh_locke_carta_tolerancia.
pdf>. Acesso em: 29 jun. 2018.

Atividades 
1. Em dupla, leiam o trecho 

de John Locke e selecio-
nem três palavras-cha-
ves que ajudem a enten-
der as ideias do autor. 

 Resposta: os alunos po-
derão selecionar termos 
como: tolerância, comu-
nidade, governo civil e 
religião.

2. De acordo com Locke, a 
tolerância é contrária 
ou próxima aos precei-
tos bíblicos? Justifique.

 Resposta: segundo 
Locke, a despeito do 
que muitos de seus 
opositores opinavam, a 
tolerância está de acor-
do com o Evangelho, as-
sim como com a razão. 

3. Produza um texto rela-
cionando o trecho “con-
sidero isso necessário 
sobretudo para distin-
guir entre as funções 
do governo civil e da re-
ligião, e para demarcar 
as verdadeiras fronteiras 
entre a Igreja e a comuni-
dade” e os conteúdos es-
tudados no capítulo.

 Resposta: produção pes-
soal. Espera-se que os 
estudantes observem 
como as reflexões de 
Locke estão relaciona-
das aos processos revo-
lucionários da época e 
aos debates sobre o ab-
solutismo inglês. É notá-
vel, por exemplo, a dis-
tinção clara que o filóso-
fo inglês estabeleceu en-
tre as funções do go-
verno civil e da religião.

 Investigando
Resposta pessoal. A partir das situações comentadas pelos 

alunos, discuta como as palavras se alteram ao longo do tempo. 
É possível refletir, por exemplo, sobre como, na atualidade, há 
um sentido de inovação do termo revolução que está bem dis-
tante do pressuposto político. Quando se fala em uma revolução 
tecnológica ou em ser revolucionário em determinada área de 
trabalho, remete-se a esta ideia.

Como sugestão para traba-
lhar essas habilidades, 
acompanhe a Sequência Di-

dática “Revolução Inglesa 

e Iluminismo” localizada no 
material digital do Manual do 
Professor.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Em 1653, Cromwell assumiu o título de Lorde Pro-

tetor e seu cargo tornou-se vitalício e hereditário. 

Sobre esse assunto, observe a charge e responda 

às questões.

Refletir e ampliar

a) Quem é o personagem principal da charge? 

Como ele está vestido?

b) Que cena está representada ao fundo? 

c) Qual é a ironia presente nessa charge?

2. Identifique a frase correta sobre a Revolução Glo-

riosa e escreva-a no caderno.

a) Interrompeu o avanço da Revolução Industrial.

b) Promoveu a intolerância religiosa.

c) Pôs fim ao absolutismo na Inglaterra.

d) Concedeu ao rei o poder de cobrar impostos 

sem autorização do Parlamento.

3. A seguir, leia trechos da Declaração de Direitos e 

faça o que se pede.

Revolução Gloriosa:  

a Declaração de Direitos

Considerando que tendo Jaime II ab-
dicado e estando o trono vacante. Sua 
Alteza, o Príncipe de Orange, ordenou a 
eleição de deputados para o Parlamento, 
estes agora reunidos como representantes 
totais e livres desta nação, declaram:

1. Que o pretenso poder de suspender 
as leis [...] pela autoridade régia, sem 
consentimento do Parlamento, é ile-
gal. [...]

4. Que o direito de cobrar impostos para 
o uso da Coroa [...], sem outorga do 
Parlamento, é ilegal. [...]

6. Que o recrutamento e manutenção 
de um exército, em tempo de paz, é 
ilegal sem o consentimento do Parla-
mento. [...]

Declaração de Direitos, de 1689. Apud: SÃO 
PAULO (Estado). Secretaria de Educação.  

Coordenadoria de Estudos e Normas  
Pedagógicas. Coletânea de documentos históricos 

para o 1o grau: 5a a 8a séries. São Paulo:  
SE/CENP, 1979. p. 84.

Abdicar: abandonar, renunciar.

Vacante: que está vago.

Régio: real, que pertence ao rei.

Outorgar: aprovar, consentir, autorizar.

a) Quem elaborou a Declaração de Direitos? 

Quando ela foi publicada?

b) Qual era o objetivo desse documento? Quem o 

assinou?

c) Segundo o texto, o que o monarca inglês 

não poderia fazer sem a autorização do 

Parlamento?

4. Elabore uma síntese dos desdobramentos da Revo-

lução Gloriosa estudados na página 17.
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Oliver Cromwell como um rei, caricatura de origem  
holandesa de autor desconhecido. c. 1653.

18

 Oficina de História

Refletir e ampliar
 1. a) O personagem principal 

é Oliver Cromwell. A gravu-
ra data de cerca de 1653 
e vincula dois momentos, 
o protetorado de Crom-
well, iniciado em 1653 e a 
execução de Carlos I em 
1649. Os alunos poderão 
obser var que Cromwell 
está satiricamente vesti-
do como rei. A f igura em 
corpo inteiro apresenta 
armadura, coroa e capa 
de arminho, tecido típico 
em representações mo-
nárquicas. Nas mãos, o 
lorde protetor segura a 
espada da justiça e a es-
fera da soberania.

 b) A decapitação de Carlos 
I em Whitehall, local que 
foi a principal residência 
da monarquia inglesa em 
Londres entre os anos de 
1530 e 1698. Acima na 
imagem, vê-se um escudo 
de armas apoiado por dois 
demônios, no qual um ca-
chorro usa uma mitra e se-
gura uma espada na boca.

 c) A ideia de que Oliver 
Cromwell, com seu prote-
torado, desejava se tornar 
um monarca absoluto, 
justamente o modelo polí-
tico que ele havia tentado 
destruir.

2. c) Pôs fim ao absolutismo 
na Inglaterra.

 Espera-se que o aluno ob-
serve como os acordos es-
tabelecidos com Guilherme 
de Orange visavam colocar 
um fim ao absolutismo na 
Inglaterra. A Declaração de 
Direitos garantia que a lei 
fosse suprema, mais do 
que a vontade do monarca. 
Além disso, o Ato de Tole-
rância, que surgiu no mes-
mo ano, visava à tolerância 
religiosa.

3. a) O Parlamento da Ingla-
terra, que a publicou em 
1689. O documento é sin-
tomático do encerramento 
da Revolução Gloriosa.

 b) Assinaram-no os sobe-
ranos Guilherme III e Maria 
II com o intuito de definir 
aspectos da liberdade dos 
súditos ingleses e os pro-
cedimentos para sucessão 
ao trono. A Declaração é um 
documento fundamental 
para o sistema constitucio-
nal britânico.

 c) Não poderia suspender 
leis, cobrar impostos nem  
recrutar e manter um exér-
cito em tempos de paz 
sem o consentimento do 
Parlamento.

4. Produção pessoal. Espera-se que o aluno observe como o 
modelo monárquico parlamentar que vigora até a atualidade 
é devedor da Revolução Gloriosa. É possível refletir sobre a 
influência dessa revolução para o sistema industrial inglês 
e em desdobramentos que levaram à Revolução Industrial. 
A tolerância religiosa e a liberdade de expressão são outros 
legados que podem ser comentados pelos alunos, além de 
suas influências na Independência dos Estados Unidos e na 
Revolução Francesa.
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5. Observe atentamente a fotografia do Palácio de Westminster, que já serviu de moradia aos reis ingleses e, 

hoje, abriga o Parlamento britânico. Depois, faça o que se pede.

Estátua de Oliver Cromwell com o Big Ben ao fundo, na parte externa do Palácio de Westminster em Londres, Inglaterra. Fotografia de 2013.

Integrar com ARTE

a) Associe duas palavras a essa fotografia e as escreva no caderno.

b) Redija uma frase relacionada à Revolução Inglesa utilizando essas duas palavras.

Eddy Galeotti/A
lamy/Fotoarena
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Integrar com Arte
5. Produção pessoal. O palácio 

de Westminster abriga as 
Casas do Parlamento da 
Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte, sendo a sede da Câ-
mara dos Comuns e dos 
Lordes. Ele está localizado 
na margem do rio Tâmisa, 
no bairro de Westminster, 
centro de Londres. A está-
tua de Oliver Cromwell está 
na área externa de West-
minster, próximo à Câma-
ra dos Comuns. A obra 
foi esculpida por Hamo 
Thornycroft e erigida em 
1899. Nela, vê-se Cromwell 
em pé portando uma espa-
da e uma Bíblia Sagrada 
marcada com a data “1641”. 
A construção da estátua ge-
rou diversos debates no pe-
ríodo, tendo em vista a 
emblemática oposição do 
Lorde Protetor ao regime 
monárquico. Até a atualida-
de, há discussões entre 
membros do Parlamento so-
bre a permanência ou não 
da controversa escultura.

 Faça uma breve contex-
tualização a respeito do lo-
cal ou mesmo sugira uma 
pesquisa complementar 
p ara que os alunos se fa-
miliarizem com a história 
desse espaço. Espera-se 
que percebam como é em-
blemático o uso de West-
minster pelo Parlamento 
inglês, uma vez que o palá-
cio já foi residência de mo-
narcas da Inglaterra. Tal 
fato indica uma alteração 
política importante e a su-
premacia do governo na 
mão do povo como visa-
vam tantos revolucioná-
rios ingleses no século 
X VII. Os alunos poderão 
elaborar a frase escolhida 
a partir de diversas pala-
vras-chaves sobre os te-
m a s  t r a b a l h a d o s  n o 
capítulo, como absolutis-
mo, parlamento, revolução 
e protetorado, ou mesmo 
considerando a iconogra-
fia da estátua para con-
cluir a atividade, tendo em 
vista a espada e a Bíblia 
que compõem a represen-
tação do Lorde Protetor.

Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências da BNCC: 

• CG2 (atividades 1 e 3);

• CG3 (atividades 1 e 5);

• CCH3 (atividades 1 e 3);

• CEH3 (atividades 1 e 3).
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UNIDADE 1

2
Do súdito ao cidadão 

CAPÍTULO

• Como você reage quando discorda da 

opinião de algum colega? Comente.

Investigando

Era do  

Iluminismo

No século XVIII, um conjunto de ideias 

gerou transformações que levaram a mu-

danças profundas nas bases das socieda-

des do Antigo Regime. Essas ideias foram 

chamadas de Iluminismo. 

Os pensadores iluministas valorizavam 

a razão, a liberdade de pensamento e ex-

pressão e o progresso científico. 

20

 Objetivos do capítulo
• Oferecer instrumentos pa-

ra a construção da noção 

de Modernidade. 

• Estudar alguns aspectos 

de transição das socieda-

des do Antigo Regime. 

• Contextualizar as mudan-

ças ocorridas nos países 

europeus entre os séculos 

XVI e XVIII. 

• Conhecer  as principais 

ideias formuladas por pen-

sadores iluministas e as 

influências dessas ideias 

no mundo contemporâneo.

  Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objeto de conhecimento Habilidade

A questão do iluminismo e da ilustração EF08HI01 – Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do libera-

lismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.

 Investigando
Tema para reflexão. Depois 

de ouvir as respostas, desta-

que a necessidade do diálogo 

no convívio social e democráti-

co. O objetivo dessa atividade 

é contextualizar a liberdade de 

expressão e o respeito entre 

as pessoas com base em si-

tuações do cotidiano dos estu-

dantes. Por meio dessa discus-

são, espera-se que os alunos 

compreendam a importância 

da tolerância no seu dia a dia, 

entendendo que, em um mun-

do diverso, as opiniões contrá-

rias serão sempre recorrentes, 

sendo necessário lidar com 

elas da maneira mais respeito-

sa possível.
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Estudantes conversam no pátio da escola 
onde estudam, na cidade de Sumaré, 
estado de São Paulo. Fotografia de 2014.
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 Orientações didáticas
Neste capítulo, situamos 

as principais linhas de pensa-

mento dos iluministas no 

campo da economia e da polí-

tica e mostramos a influência 

desse pensamento no gover-

no de alguns países euro-

peus, o que resultou no des-

potismo esclarecido. Além 

disso, destacamos algumas 

produções culturais relacio-

nadas ao Iluminismo, como a 

Enciclopédia organizada por 

Diderot e D’Alembert e o neo-

classicismo na pintura e na 

arquitetura. O Iluminismo sur-

giu em meio à crítica ao fun-

cionamento do Antigo Regi-

me, feita por pensadores 

cujas ideias foram adotadas 

pela burguesia, que almejava 

o poder político.

Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG5; CG9.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH2; CCH3; CCH5; CCH7.  

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4.
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 Características do Iluminismo

O nome Iluminismo vem da ideia de que a razão “ilumina” a mente das 

pessoas. Segundo os pensadores iluministas, a razão é a capacidade dos seres 

humanos de conhecer, compreender e julgar.

O Iluminismo, também conhecido como Ilustração ou Filosofia das Luzes, foi 

um movimento cultural amplo que se desenvolveu na Europa entre os séculos 

XVII e XVIII, principalmente na Inglaterra e na França. As ideias iluministas ins-

piraram a Revolução Francesa e as independências na América, e ecoam até os 

dias atuais.

De modo geral, os iluministas tinham em comum a confiança na razão e a 

certeza de que as pessoas eram capazes de desenvolver a racionalidade. Por 

isso, criticavam o Antigo Regime e procuravam indicar caminhos para a cons-

trução de uma nova sociedade com novos valores. Apesar disso, os pensadores 

iluministas não concordavam entre si em relação a todos os assuntos.

 O que os iluministas criticavam

Os pensadores iluministas criticavam o Antigo Regime em vários aspectos. 

Eles combatiam, por exemplo, o absolutismo monárquico, os privilégios da no-

breza, a interferência do Estado na economia e a divisão da sociedade em esta-

mentos (o primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado formado pela 

nobreza e terceiro estado, que incluía os demais grupos sociais). 

Lutavam também contra o poder da Igreja católica. Na opinião deles, a Igreja 

pretendia controlar as ideias e as crenças das pessoas. Em outras palavras, as 

autoridades católicas não permitiam a liberdade de pensamento e de religião. 

 O que os iluministas defendiam

Esses pensadores se dedicavam a questões específicas, mas alguns princípios 

gerais eram predominantes entre os iluministas. A maioria dos pensadores ilu-

ministas defendia, por exemplo, a liberdade de expressão, a igualdade jurídica e 

a divisão de poderes dentro do Estado com o intuito de diminuir o autoritarismo 

e o absolutismo monárquico. A ampliação do acesso à educação e o avanço da 

ciência e da técnica aplicadas em setores como os de transportes, comunicação 

e medicina eram considerados muito importantes.

Na política, eles defendiam a ideia de que o poder do rei deveria ser limita-

do por leis e que o governo precisava garantir o direito à vida, à liberdade e à 

propriedade privada.

Na economia, propunham liberda-

de para agir nos mercados, que se-

riam dirigidos pelo jogo da oferta e da 

procura.

Em relação à fé, os iluministas de-

fendiam a tolerância religiosa, ou seja, 

o respeito à liberdade de crenças.

 Caricatura anônima sobre a divisão 
estamental da sociedade francesa 
publicada em 1789.
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Leitura complementar

Uma questão interessan-
te sobre o pensamento ilu-
minista é a mudança na 
percepção da temporalida-
de histórica em relação ao 
entendimento que havia no 

Antigo Regime. 

[...] o progresso se desen-
volveria na medida em que 
o Estado e seus prognósti-
cos não fossem mais capa-
zes de satisfazer a exigência 
soteriológica, e sua motiva-
ção seria forte o suficiente 
para chegar a um Estado 
que, em sua existência, de-
pendesse da eliminação das 
profecias apocalípticas [...]

Deste modo, o futuro des-
se progresso se caracteriza 
pela aceleração que se poria 
à nossa frente e ao seu cará-
ter desconhecido. A acele-
ração tornar-se-ia uma 
tarefa de planejamento 
temporal, principalmente a 
partir do século XVIII e 
pós-Revolução, onde o ve-
tor fundamental da moder-
na filosofia da história seria 
o cidadão emancipado do 
absolutismo e da Igreja.

Mas, isto só adviria atra-
vés da arte do cálculo polí-
tico, adquirindo seu refino 
ao longo dos séculos XV ao 
XVIII, sendo os pensado-
res do século XVIII, res-
ponsáveis sobremaneira 
pela mudança histórica 
abarcada pela Revolução. 
Resultado auferido pelo 
aprofundamento do pensa-
mento iluminista, que aca-
ba r ia por se con hecer 
como Século das Luzes. 
Pensamento este que tor-
naria o futuro um campo 
de possibilidades finitas, 
organizadas segundo o 
grau de probabilidade.

Os textos “Características do 

Iluminismo” e “O Iluminismo 

e o mundo atual” desenvol-

vem as competências gerais 

e específicas CG1, CG2, 

CCH2, CCH5, CEH1 e CEH2.
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 O Iluminismo e o mundo atual

O Iluminismo contribuiu para difundir princípios que influenciam na organi-

zação social e política de vários países do mundo contemporâneo, sobretudo 

nas democracias ocidentais. Esses princípios estão baseados:

• nos direitos fundamentais do indivíduo; 

• na limitação do poder do governante. 

Vamos indicar alguns desses princípios utilizando como exemplo a Constitui-

ção brasileira de 1988.

Princípios iluministas Constituição do Brasil (1988)

Limitação do poder do governante

“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos diretamente, nos termos desta 
Constituição”. 

Título I. Art. 1o. Parágrafo único.

Divisão dos poderes do Estado
“São Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Título I. Art. 2o.

Igualdade jurídica entre as pessoas

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...]”. 

Título II. Art. 5o.

Liberdade de expressão

“É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato”.

Título II. Art. 5o. Parágrafo IV.

“É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
cientíô ca e de comunicação, independente de censura 
ou licença”.

Título II. Art. 5o. Parágrafo IX.

Tolerância religiosa

“É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida [...] a proteção aos locais de culto e suas 
liturgias”.

Título II. Art. 5o. Parágrafo VI.

Respeito à dignidade do indivíduo

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Título II. Art. 5o. Parágrafo II.

“Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante”.

Título II. Art. 5o. Parágrafo III.

“A prática do racismo constitui crime inaô ançável e 
imprescritível [...]”. 

Título II. Art. 5o. Parágrafo XLII.

Direito à educação

“A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualiô cação para 
o trabalho”.

C. III. Art. 205.

Fonte: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14 fev. 2018.
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Eliminava, então, a certe-
za ideológica dos partidos 
religiosos da chegada de 
um Juízo Final e de uma 
única alternativa entre o 
Bem ou o Mal. Ou seja, o 
Iluminismo introduzia a 
problemática da seculari-
zação no momento em que 
as ordens religiosas eram 
questionadas, além de de-
nunciar as intromissões e 
injustiças promovidas pela 
instituição na política dos 
Estados.

MELLO, Vico Denis S. de; 
DONATO, Manuella Riane A. 

O pensamento iluminista e o 
desencantamento do mundo: 

modernidade e a Revolução 
Francesa como marco 

paradigmático. Revista Crítica 

Histórica, ano II, n. 4, p. 250-
-252. dez. 2011. Disponível em: 

<http://www.revista.ufal.br/
criticahistorica/attachments/ 

article/118/O%20Pensamento%
20Iluminista%20e%20o%20

Desencantamento%20do%20
Mundo.pdf>. Acesso em: 

30 jun. 2018.

  Outras indicações
O historiador estadunidense Robert Darnton tem se dedicado 

ao estudo da França pré-revolucionária e de escritores menos 

conhecidos do grande público. Para obter mais informações so-

bre esse período, sugerimos a leitura de suas obras, entre elas: 

• Boemia literária e revolução: o submundo das letras no Antigo 

Regime. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. A obra trata 

das origens culturais da Revolução Francesa;

• O iluminismo como negócio. São Paulo: Companhia das Letras, 

1996. Tal livro traz uma história da Enciclopédia como empreen-

dimento comercial e avalia a difusão da obra entre os leitores; 

• Edição e sedição: o universo da literatura clandestina no sécu-

lo XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. Neste estudo, 

Darnton discute o que os franceses liam às vésperas da Revo-

lução e como os livros proibidos circulavam no Antigo Regime.
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 Pensadores iluministas

A seguir, vamos conhecer algumas ideias dos principais pensadores iluministas. 

 Locke: liberalismo político

John Locke (1632-1704) foi um filósofo inglês que apoiou a Revolução Glo-

riosa ao condenar o absolutismo monárquico e a teoria do direito divino dos 

reis. Para ele, os indivíduos têm, desde que nascem, direito à vida, à liberdade 

e à propriedade e o Estado deveria garantir e proteger esses direitos. Caso um 

governo não respeitasse a vida, a liberdade e a propriedade, as pessoas podiam 

e deveriam se revoltar contra ele. 

Por defender a ideia de que a principal função do Estado é garantir liberda-

des e direitos individuais, Locke é considerado um dos fundadores do liberalis-

mo político. O modelo de governo que ele defendia influenciou a maioria dos 

países atuais do Ocidente. 
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Retrato de John Locke e página de rosto da obra Os trabalhos de John Locke, publicada em Londres, em 1711. Biblioteca Nacional da 
França, Paris.

24

O texto “Pensadores iluminis-
tas” desenvolve as compe-
tências gerais e específicas 

CG1, CG2, CCH2, CCH5, CEH1, 
CEH2 e CEH4.

Leitura complementar
Um aspecto importante 

das ideias de Locke é o modo 
como o pensador inglês au-
xiliou nas discussões sobre 
o que era de competência pú-
blica ou privada. Essa é uma 
questão fundamental para 
compreender os desdobra-
mentos seguintes para o pen-
samento liberal e burguês.

O advento da inteligência 
burguesa tem como ponto 
de partida o foro interior 
privado ao qual o Estado 
havia confinado seus súdi-
tos. Cada passo para fora é 
um passo em direção à luz, 
um ato do esclarecimento. 
O Iluminismo triunfa na 
medida em que expande o 
foro interior privado ao 
domínio público. Sem re-
nunciar à sua natureza pri-
vada, o domínio público 
torna-se o fórum da socie-
dade que permeia todo o 
Estado. [...]

Locke mostra empirica-
mente que as leis morais ci-
vis originam-se do foro 
interior da consciência hu-
mana [...]. Embora os súdi-
tos tenham abdicado de 
todo seu poder para colocá-
-lo à disposição do Estado, e 
por isso não possam agir 
contra um cidadão além do 
que é autorizado pelas leis 
do país, (ainda assim) eles 
preservam a capacidade de 
formar uma opinião boa ou 
má, de aprovar ou reprovar 
os atos daqueles com quem 
convivem e dialogam. Os ci-
dadãos não têm nenhum 
poder executivo, mas pos-
suem e conservam o poder 
espiritual do juízo moral. 
[...] Para Locke, as opiniões 
dos cidadãos sobre a virtude 
e o vício não estão confina-
das ao domínio das convic-
ções e opiniões privadas: os 
juízos dos cidadãos têm ca-
ráter de lei.

 KOSELLECK, Reinhart. 
Crítica e crise: uma 

contribuição à protogênese do 
mundo burguês. Rio de Janeiro: 

EDUERJ/Contraponto, 1999. 
p. 49-51.

 Orientações didáticas
Montesquieu (1689-1755) era filho de Jacques de Secondat, 

um antigo militar elevado à nobreza por seus serviços à Coroa 

no século XVI, e de Marie-Françoise de Pesnel, nobre com rela-

ções familiares inglesas. A família tinha modesta fortuna e de 

início instruiu o filho em casa, mas em 1700 Montesquieu foi 

enviado a uma escola nos arredores de Paris, o Colégio de Juilly. 

Após concluir os estudos básicos, em 1705, no Colégio de Juilly, 
continuou a estudar na Faculdade de Direito da Universidade de 
Bordeaux, formando-se advogado em 1708.

Somente em 1721-1722 o filósofo publicou sua primeira obra, 
intitulada Cartas persas. O texto era um retrato satírico da civiliza-
ção francesa vista por dois supostos viajantes persas. 
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 Montesquieu: separação dos poderes

Montesquieu (1689-1755) foi um jurista e pensador francês que defendeu a 

separação dos poderes do Estado em Executivo, Legislativo e Judiciário. Ele 

alegava que, com essa divisão, seria possível evitar abusos dos governantes e 

proteger a liberdade individual.

Para Montesquieu, um Estado deveria ser governado por leis, e não pela 

simples vontade dos monarcas. Ele tinha preferência por um liberalismo aris-

tocrático, uma monarquia constitucional, semelhante à que foi implantada 

na Inglaterra.

A teoria dos três poderes de Montesquieu inspirou a formação de diversos 

Estados atuais, como o Brasil, onde o Executivo, o Legislativo e o Judiciário de-

vem ser independentes e harmônicos entre si.

Em Brasília estão as sedes dos três poderes federais: no alto, à esquerda, o Palácio do Planalto (Executivo), fotografia de 2018; ao lado,  
à direita, o Congresso Nacional (Legislativo), fotografia de 2017; e, abaixo, o Supremo Tribunal Federal (Judiciário), fotografia de 2016.
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Ainda em 1722, Montesquieu ingressou na vida da Corte, fican-

do próximo do político inglês Visconde de Bolingbroke. As leituras 

sobre Hobbes e a influência de Bolingbroke estiveram presentes 

nas análises de Montesquieu sobre a Constituição inglesa.

Mais tarde, Montesquieu escreveu sobre essa Constituição e 

a grandeza e o declínio do Império Romano. Sua próxima ambi-

ção literária seria a escrita sobre leis e política, o que o levou a 

diversos estudos e a uma primeira versão do que viria a ser a obra 

O espírito das leis. Outras revisões foram realizadas entre 1743 

e 1746. Em 1748, o texto foi enviado a um editor de Genebra, 

J. Barrillot, para correções finais e consolidação da obra, a ser 

publicada em 1750 em dois volumes compostos de 31 livros e 

1 086 páginas, considerada um dos maiores e mais inovadores 

tratados da teoria política e jurídica até a atualidade. 

 Orientações didáticas
John Locke participou dos 

eventos políticos ocorridos 

na Inglaterra durante o sécu-

lo XVII, tópico estudado pelos 

alunos no capítulo anterior. 

Os seus escritos acerca do di-

reito de resistência dos súdi-

tos estão diretamente rela-

cionados a esses eventos, 

em par ticular à Revolução 

Gloriosa. Como opositor do 

modelo monárquico absolu-

tista, Locke defendia, portan-

to, o direito dos súditos de se 

rebelarem quando o sobera-

no colocava os seus interes-

ses privados acima das suas 

obrigações para com o corpo 

social. A resistência é garan-

tida, portanto, contra qual-

quer governo entendido como 

tirânico. Com base nessas in-

formações, mostre aos alu-

nos, por exemplo, como essas 

ideias são desdobramentos 

de questões levantadas des-

de a Reforma protestante no 

século X VI, em relação aos 

pressupostos calvinistas de 

rebelião contra um monarca 

que não fosse verdadeiramen-

te crente. Ao longo desses sé-

culos, desenvolveram-se, 

pois, teorias que minaram as 

certezas quanto ao direito di-

vino dos reis.
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 Voltaire: liberdade de pensamento

Voltaire (1694-1778) foi um filósofo e escritor francês que se destacou por 

suas críticas ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos pode-

rosos. Perseguido por suas ideias, Voltaire foi obrigado a se exilar na Inglaterra 

por dois anos. Em Londres, tomou contato com uma nova cultura, mais livre e 

tolerante, que contrastava com o ambiente despótico (opressor) e intransigente 

que predominava em seu país. 

Para Voltaire, os reis deveriam guiar-se pela razão, respeitar as liberdades in-

dividuais e agir com o auxílio dos pensadores ilustrados. Por isso, não defendia 

a participação do povo no poder, mas sim uma monarquia que garantisse os 

interesses da sociedade. 

O filósofo escreveu romances, cartas, peças teatrais e poesias com brilhantis-

mo literário e bom humor. Apesar de seus livros terem sido proibidos na França, 

sua fama se alastrou pela Europa.

As ideias de Voltaire influenciam até hoje nos debates sobre liberdade de 

expressão, de pensamento e de crença, o que o tornou um dos maiores divul-

gadores do pensamento iluminista.

Leitura de uma obra de Voltaire no sal‹o de madame Geoffrin em pintura de Charles Lemonnier, feita em 1812. Museu do Castelo de 
Malmaison, Rueil-Malmaison, Fran•a.
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Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas sempre 

defenderei o seu direito de dizê-las.

HALL, Evelyn Beatrice. The Friends of Voltaire. London: Smith, Elder, and  

Co., 1906. p. 199. Disponível em: <https://openlibrary.org/books/ 

OL14008794M/The_friends_of_Voltaire>. Acesso em: 19 jan. 2018.  

(Texto traduzido.)

A partir das ideias de Voltaire, consagrou-se o seguinte princípio:

 Rousseau: o contrato social e o “bom selvagem“

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi um filósofo suíço que se diferenciava 

de outros pensadores iluministas por criticar os excessos racionalistas de sua 

época. Para ele, além da razão, era importante considerar os sentimentos, os 

instintos e as emoções.

26

 Orientações didáticas
A imagem representa o salão 

de reuniões de Marie-Thérèse 
R o d e t  G e o f f r i n  (1 6 9 9 -
-1777), a Madame Geoffrin, co-
nhecida por seus salões na Pa-
ris do século XVIII. De origem 
humilde, ela era órfã e se casou 
com um proeminente burguês 
aos 16 anos de idade. Os salões 
de mulheres foram centrais 
para a organização da vida inte-
lectual parisiense do período. 
Essas mulheres foram funda-
mentais para os círculos literá-
rios e iluministas do século 
XVIII francês, tendo salões re-
conhecidos em toda a Europa.

A pintura de Lemonnier cele-
brava a importância desses 
salões. Ainda que nem todos ti-
vessem frequentado o salão 
de Geoffrin, diversos membros 
do Iluminismo francês estão 
na cena: D’Alembert, Montes-
quieu, Diderot, entre outros. Ao 
fundo da pintura, vê-se o busto 
de Voltaire. À mesa está senta-
do o ator Le Kain, que lê a obra 
L ’Orphelin de la Chine (O órfão 

chinês), peça teatral publicada 
por Voltaire em 1753. Na cena, 
há uma representação da so-
ciabilidade aristocrática do pe-
ríodo, sendo a figura da anfitriã 
Geoffrin importante para a mo-
deração de debates e para a 
manutenção de uma conversa 
constante.

Leitura complementar
Para um aprofundamento quanto ao pensamento de Jean-

-Jacques Rousseau a respeito dos limites da soberania e das 
vontades do povo, sugerimos o trecho a seguir, da obra Do con-

trato social (1762):

Temos aqui duas pessoas morais distintas, a saber, o gover-
no e o soberano, e, por conseguinte, duas vontades gerais: 
uma, concernente a todos os cidadãos; outra, apenas aos 
membros da administração. Assim sendo, embora possa o 

governo regulamentar sua polícia interior como bem lhe 
aprouver, só poderá falar ao povo em nome do soberano, is-
to é, em nome do próprio povo, coisa que jamais se deve 
esquecer. [...]

Há, pois, três espécies de aristocracia: natural, eletiva e he-
reditária. A primeira não convém senão a povos simples; a ter-
ceira é o pior de todos os governos; a segunda é a melhor: é a 
aristocracia propriamente dita.
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Vista do saguão da Bolsa de Valores de São Paulo durante o leilão das linhas de transmissão de energia de dezesseis estados brasileiros. 
Fotografia de 2018.

Estátua de bronze do filósofo 
Rousseau localizada em 
Genebra, Suíça. Para ele, o 
objetivo do Estado deveria 
ser o bem comum. Fotografia 
de 2009.
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Rousseau afirmava que o soberano deveria governar o Estado de acordo 

com a vontade da maioria do povo. Somente assim haveria uma sociedade 

mais justa e igualitária.

Influenciado pelas notícias que os viajantes europeus traziam sobre 

os indígenas americanos, Rousseau elogiou a liberdade desses povos, 

na época chamados de “selvagens” pelos europeus. De acordo com 

ele, os indígenas americanos viviam sem a falsidade e o artificialismo 

dos homens que se julgavam civilizados. Pensando assim, Rousseau 

defendia a ideia de que as pessoas nascem boas, mas a sociedade as 

corrompe.

As ideias de Rousseau, que se baseiam na valorização dos sentimen-

tos e da natureza, repercutem até os dias atuais, principalmente em 

áreas como a política, as artes e a educação. O filósofo suíço é con-

siderado um dos precursores do romantismo, importante movimento 

cultural da primeira metade do século XIX. 

  Adam Smith: o liberalismo econômico

Adam Smith (1723-1790) foi um filósofo e economista escocês que criticou a 

interferência excessiva do Estado na vida econômica. Para ele, a economia de-

veria ser conduzida pelo jogo livre de mercado, conforme a oferta e a procura.

Além disso, Smith defendia que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza 

das nações e deveria ser realizado pela livre iniciativa de grupos particulares. 

Esse conjunto de ideias foi chamado de liberalismo econômico.

O liberalismo de Adam Smith inspirou a criação do neoliberalismo no final 

da década de 1970. O neoliberalismo é o pensamento econômico que predo-

mina no mundo globalizado. Esse pensamento visa, sobretudo, à redução da 

participação do Estado na vida econômica por meio, por exemplo, da privatiza-

ção de empresas estatais.
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Afora a vantagem da distinção dos dois poderes, possui a da escolha de seus 
membros; porque, no governo popular, todos os cidadãos nascem magistrados, 
mas este os limita a um pequeno número, o qual é escolhido através de eleição, 
meio pelo qual a probidade, as luzes, a experiência, e todas as demais razões 
preferenciais e de estima pública, constituem outras tantas novas garantias de 
que seremos sabiamente governados.[...]

Numa palavra, a ordem mais justa e natural é a em que os mais sábios gover-
nem a multidão, quando estamos seguros de que a governarão em benefício dela, 
e não em benefício próprio. [...]

Deve-se, porém, assinalar que o interesse do corpo começa aqui a dirigir com 

menos eficiência a força do público no que tange à vontade geral, e que outro de-

clive inevitável subtrai às leis uma parte do poder executivo.

A respeito das conveniências particulares, não convém nem um Estado tão 

pequeno, nem um povo tão simples e reto, que a execução das leis resulte ime-

diatamente da vontade pública, como numa boa democracia.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Disponível em: <http://www.

dominiopublico. gov.br/download/texto/cv00014a.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2018.

 Orientações didáticas
Questione se os alunos já 

ouviram a frase atribuída a 
Voltaire (mencionada na pági-
na 26). Após ouvir as respos-
tas deles, explique que a frase 
é costumeiramente conside-
rada de autoria de Voltaire, 
ainda que o filósofo nunca a 
tenha escrito. Ela foi escrita 
em 1906 pela biógrafa Evelyn 
Beatrice Hall, que na época 
utilizava o pseudônimo S. G. 
Tallentyre. Ao escrever a frase, 
hoje famosa, Hall tentou resu-
mir o pensamento de Voltaire. 
No entanto, o texto foi apro-
priado como parte dos escri-
tos do pensador francês. Tal 
apropriação é interessante, 
uma vez que demonstra como 
o trecho foi citado ao longo do 
tempo por textos de terceiros 
sem que se voltasse à fonte 
original, o que gerou confu-
sões quanto  à autoria.
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 Enciclopedistas

A Enciclopédia iluminista foi publicada entre 1751 e 1772. Era uma obra mo-

numental formada por 35 volumes, com mais de 25 mil páginas e cerca de 3 mil 

ilustrações. Seu objetivo era ambicioso: reunir e difundir todos os conhecimentos 

racionais e não religiosos considerados mais importantes na arte, na ciência e na 

filosofia. Provavelmente, por isso, autoridades da Igreja e do Estado francês con-

sideraram essa obra perigosa e tentaram proibi-la. 

A obra foi organizada pelos filósofos Denis Diderot (1713-1784) e Jean 

le Rond D’Alembert (1717-1783) e teve a colaboração de cerca de 160 

pessoas, incluindo vários autores ilustres, como Montesquieu, Voltaire e 

Rousseau. Todos os colaboradores ficaram conhecidos como enciclopedistas. 

Mais tarde, foram criadas novas enciclopédias, publicadas em forma de li-

vros, CDs, DVDs e sites que seguiam os mesmos princípios. Na internet, por 

exemplo, podemos encontrar enciclopédias produzidas com a colaboração de 

pessoas de diversas partes do mundo.
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• Você usa 

enciclopédias digitais 

ou impressas? 

Em que situações?

Investigando

EnciclopŽdia é uma palavra de 
origem grega que se refere ao ensino 

e à organização de conhecimentos 
gerais. Gravura do frontispício da 
EnciclopŽdia, 1772. Na imagem, 

de Benoît-Louis Prévost, 
a representação da Verdade aparece 

ao centro, envolta em um véu, 
entre luzes radiantes.

28

Leitura complementar

O texto que recomenda-
mos a seguir apresenta al-
gumas questões sobre a 
relação entre texto e imagem 
na Enciclopédia.

[...] no entendimento de 
Diderot e D’Alembert, as 
ilustrações eram essenciais 
e respondiam ao princípio 
de expor ao público a gêne-
se, o caráter e o “estado 
presente” das ciências, das 
“artes liberais” e das “artes 
mecânicas”. [...]

[. . .] As estampas não 
constituíam um “espelho” 
dos textos, mesmo porque 
pertenciam ao campo da 
“imaginação”, capacidade 
humana que, juntamente 
com a “memória” e a “ra-
zão”, conformavam o “sis-
tema de conhecimentos” 
do qual L’Encyclopédie (A 
Enciclopédia) pretendia 
ser a guardiã.

Nesse sentido, as gravu-
ras, enquanto expressão da 
“poesia narrativa”, compro-
vavam a crença, partilhada 
por Diderot e D’Alembert, 
no “progresso” da arte. [...] 
Assim, os enciclopedistas 
estabeleceram uma comple-
mentaridade entre repre-
sentações verbais e re-
presentações figurativas, 
sem que umas pudessem 
ser redutíveis às outras.

OLIVEIRA, Cecilia Helena de 
Salles. A Encyclopédie de 

Diderot: de tratado a álbum 
ilustrado. Observações sobre 

os riscos de interpretações 
editoriais. Anais do Museu 

Paulista. Nova Série, n. 1, 1993. 
p. 294-295. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/

anaismp/v1n1/a18v1n1.pdf>. 
Acesso em: 24 set. 2018.

O texto “Enciclopedistas” 

desenvolve as competên-

cias gerais e específicas 

CG1, CG5, CCH2, CCH5, 

CEH1. Já a seção Painel in-

titulada “Neoclassicismo” 

desenvolve as competên-

cias CG3 e CEH3.

 Investigando

Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é identificar mu-

danças e permanências em relação à transmissão de informações 

na época do Iluminismo e na atualidade. Nesse sentido, espera-se 

que os alunos percebam como, em poucas décadas, os modos de 

pesquisa se alteraram profundamente. Para essa discussão, su-

gira aos alunos que perguntem aos seus familiares sobre o tema, 

questionando como eles faziam pesquisas escolares, por exem-

plo, em comparação ao modo como isso é feito nos dias de hoje.
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Painel

Neoclassicismo

O neoclassicismo foi um movimento artístico que se de-

senvolveu na Europa entre os séculos XVIII e XIX. Esse mo-

vimento retomou algumas características da arte clássica 

greco-romana, como equilíbrio e racionalidade.

Além disso, a arte neoclássica se inspirou em ideias ilumi-

nistas que criticavam as extravagâncias da aristocracia duran-

te o Antigo Regime. Os artistas neoclássicos procuraram criar 

obras sóbrias e lineares. Na pintura, por exemplo, esse estilo 

se manifestou por meio de técnicas rigorosas, com cores dis-

cretas e contornos precisos.

A morte de Sócrates, obra do pintor francês Jacques-Louis David, em 1787. Óleo sobre tela, 129,5 cm 3 196,2 cm. Sócrates é um dos mais 
importantes e conhecidos filósofos da Grécia antiga. Ele foi representado no momento de sua morte de forma altiva e serena. Nesta 
pintura, uma das características mais evidentes do neoclassicismo é a escolha da temática greco-romana. Museu Metropolitano  
de Arte, em Nova York, Estados Unidos. 

Retrato do Senhor Bertin, obra produzida pelo pintor 
Jean-Auguste Dominique Ingres, em 1832. Óleo 
sobre tela, 116 cm 3 95 cm. Bertin, que era um 

jornalista e negociante francês do século XIX, foi 
representado com um olhar sério e determinado. 

Museu do Louvre, em Paris, França.
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 Orientações didáticas
Discuta a relação entre texto e imagem com seus alunos por meio 

da análise do frontispício da Enciclopédia (na página 28), gravado 
em 1772 por Bonaventure-Louis Prévost (1747-1804) e baseado 
no desenho de Charles-Nicolas Cochin (1715-1790), de 1764. De 
acordo com Diderot, na gravura vê-se a Verdade em torno de um véu 
e irradiando luz entre nuvens dispersas. Aos pés da Verdade, há a 
representação da Teologia, de joelhos, recebendo luz do alto. 

Em torno dessa imagem central estão a Memória, a História Antiga 
e Moderna e o Tempo. Logo abaixo estão a Geometria, a Astronomia 
e a Física, bem como a Ótica, a Botânica, a Química e a Agricultura. 
À esquerda da Verdade, há uma representação da Imaginação, co-
roando-a. O frontispício ainda conta com ilustrações de gêneros 
poéticos e das artes (música, pintura, arquitetura e escultura) e 
emula os mesmos ideais elencados ao longo do texto.

 Orientações didáticas
O retratado na pintura é 

Louis-François Bertin, fundador 
do Journal des débats politi-

ques et littéraires (Jornal de de-

bates políticos e literários). Ber-
tin foi um apoiador da monar-
quia constitucional e crítico do 
regime de Carlos X, tendo sido 
preso em tal período. Ainda que 
a obra mostre um homem ido-
so, próximo dos seus 60 anos e 
já grisalho, são notáveis a sua 
intensidade e força no olhar, 
além da sobriedade presente na 
expressão facial e na postura. 
Vemos, portanto, um arquétipo 
do burguês triunfante com foco 
no caráter e no status social de 
Bertin. O retrato é considerado 
um dos mais impor tantes 
exemplares de representação 
masculina pintado por Jean-Au-
guste Dominique Ingres e tido 
como a personificação de uma 
classe social. Além disso, a obra 
é interessante pela maneira 
realista como foi produzida, 
uma vez que o pintor não se 
baseou em retratos anterio-
res, mas na observação casual 
do retratado em sua casa. Tal 
observação levou a um traba-
lho preciso no que diz respeito 
às imperfeições, aos reflexos 
de luz que incidem sobre a 
cena e ao ar quase fotográfico 
da pintura.
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  Déspotas esclarecidos

De modo geral, a expressão déspota se refere a um governante autoritário e 

a palavra esclarecido remete a ideias iluministas. Assim, déspotas esclarecidos 

foram os monarcas e ministros do absolutismo que adotaram certas ideias do 

Iluminismo, promovendo reformas sociais e econômicas em seus Estados na 

segunda metade do século XVIII.

Na Prússia (parte da atual Alemanha), o rei Frederico II (1712-1786) manteve 

amizade com importantes pensadores iluministas, como Voltaire. O rei prus-

siano, apoiado nas ideias do Iluminismo, mandou construir diversas escolas de 

ensino básico, aboliu a tortura como forma de punição e estimulou o desenvol-

vimento da indústria e da agricultura.

Na Rússia, a imperatriz Catarina II (1762-1796) modernizou a administra-

ção pública, reformou a capital (São Petersburgo), mandou construir escolas 

e hospitais e tomou terras da Igreja ortodoxa. No entanto, essas terras foram 

distribuídas aos seus protegidos e as leis continuaram a garantir os privilégios 

dos nobres. A imperatriz trocava cartas com os iluministas Diderot, Voltaire e 

d’Alembert.

Em Portugal, durante o reinado de 

José I, seu primeiro-ministro, o mar-

quês de Pombal – que ocupou o cargo 

entre 1750 e 1777 – tomou uma série 

de medidas influenciadas por ideias 

iluministas, entre as quais a expulsão 

dos jesuítas dos domínios do reino, 

uma reforma no ensino e a reorgani-

zação do exército.

Apesar dessas reformas, os déspo-

tas esclarecidos preservaram a ordem 

social e política que já existia em seus 

países. As reformas realizadas destina-

vam-se a fortalecer o tipo de Estado 

que governavam.
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Retrato da imperatriz Catarina II, 
a Grande, pintura de Fyodor 
Rokotov, c. 1780. Óleo sobre tela, 
160 cm 3 121 cm. Museu Hermitage, 
São Petersburgo, Rússia.

30

Leitura complementar

No que se refere a Portu-

gal, cabe observar como as 

liberdades defendidas pe-

los iluministas muitas ve-

zes foram desafiadas pelos 

sistemas estatais de cen-

sura e pela forte influência 

católica no país. O texto a 

seguir aborda esse tema 

tratando dos livros e da ico-

nografia em Portugal.

[...] Em Portugal e na 
América lusitana, no que 
concerne às imagens, três 
conjuntos de preocupa-
ções marcavam a ação das 
autoridades.

Primeiramente, elas ti-
nham em conta o lugar das 
imagens na fé católica, em 
cuja defesa se bat iam. 
Aquelas autoridades defen-
diam o culto aos santos, re-
correndo, para tanto, às 
imagens. Nessa defesa, 
muitas delas seguiam parâ-
metros ilustrados e, obvia-
mente, católicos. Assim, 
por um lado, reprimiam 
aqueles que se opunham ao 
tal culto, os que lhe faziam 
críticas ou desacatos. Ao 
mesmo tempo, por outro 
lado, as mesmas autorida-
des zelavam para que o 
culto aos santos não des-
cambasse em idolatria ou 
numa fé supersticiosa, fa-
nática, ignorante, contrária 
aos dogmas da Igreja. Um 
segundo grupo de preocu-
pações refere-se às ima-
gens ameaçadoras à ordem 
moral, religiosa e política. 
Havia livros que traziam 
imagens, que se tornavam 
objetos de preocupação da 
parte da Inquisição, dos 
órgãos censór ios e  da 

O texto “Déspotas esclareci-

dos” e a seção Outras Histó-

rias intitulada “O despotismo 

esclarecido de Pombal” de-

senvolvem as competências 

gerais e específicas CG1, 

CG2, CCH5 e CEH2.

 Outras indicações
D. José reconheceu o valor de Pombal como embaixador após sua 

passagem por Londres e Viena. Ao retornar a Portugal, Pombal re-

cebeu a função equivalente à de primeiro-ministro. Essa nomeação 

levou a inúmeras críticas de jesuítas e nobres portugueses que ten-

tavam diminuir a influência do primeiro-ministro sobre o monarca. 

A atuação de Pombal se mostrou particularmente importante após 

o terremoto em Lisboa ocorrido no dia 1o de novembro de 1755. Tal 

catástrofe gerou diversos problemas que precisavam ser resolvi-

dos pela Coroa de maneira rápida e eficiente. Ainda no período, a 

atuação de Pombal foi considerada importante pelo modo como a 

cidade de Lisboa foi reedificada. Além disso, o marquês também é 

lembrado por sua administração enérgica, pelo reestabelecimento 

de uma disciplina militar portuguesa, pela fundação de uma impren-

sa régia e pela organização de uma censura régia eficaz.
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Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividade

• Entre as reformas promovidas por Pombal em Portugal e no Brasil, identifique quais tinham caráter 

econômico e quais eram de caráter social.

Retrato do marqu•s de Pombal, pintura de Louis-Michel van Loo e Claude-Joseph Vernet. Óleo sobre tela datado de 1766. Museu 
Nacional Soares dos Reis, Porto, Portugal.

O despotismo esclarecido de Pombal

O marquês de Pombal (1699-1782) foi o principal ministro do rei português José I. Em sua admi-

nistração, o marquês tentou recuperar o prestígio e a força econômica de Portugal. Para isso, tomou 

medidas como: 

• reforço do monopólio comercial em relação ao Brasil, procurando explorar ainda mais as riquezas da 

colônia: ouro, açúcar, tabaco, entre outras;

• transferência da capital do Brasil, de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, em 1763;

• expulsão dos jesuítas do reino de Portugal e de seus domínios, incluindo o Brasil, procurando acabar 

com a influência que exerciam na educação e nas diversas comunidades indígenas; 

• criação de companhias destinadas a promover o comércio e o transporte de africanos escravizados, 

como a companhia do Grão-Pará e Maranhão, criada em 1755, e a de Pernambuco e Paraíba, criada 

em 1759. 

O marquês de Pombal combinou ideias iluministas com práticas mercantilistas, e suas ações eviden-

ciaram as contradições do despotismo esclarecido. Ele costuma ser lembrado, em Portugal, como aque-

le que tentou modernizar o país e, no Brasil, como aquele que aumentou a opressão colonial. 
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Intendência Geral de Polí-
cia. As autoridades esta-
va m cientes que essas 
imagens inseridas nos li-
vros eram portadoras de 
significado. Nutriam em 
relação às mesmas um 
grande temor, na medida 
em que elas tornavam os li-
vros legíveis até mesmo a 
leitores incapazes de ler. 
Sabiam, ademais, que as 
imagens poderiam ser mais 
eloquentes que os textos e 
que leitores de perfil socio-
cultural diferente fariam 
delas leituras distintas. Por 
todas as razões expostas 
anteriormente, as autorida-
des portuguesas preocupa-
vam-se com o controle da 
difusão de imagens. Não 
lhes escapava à percepção, 
além disso, que, de uma 
forma ou de outra, as mes-
mas imagens transmitiam 
uma compreensão equivo-
cada (e perigosa!) das coi-
sas, ou melhor, ameaçavam 
a ortodoxia moral, religiosa 
e política.

VILLALTA, Luiz Carlos. As 
imagens e o controle da difusão 
de ideias em Portugal no ocaso 

do Antigo Regime. Blogue 
História Lusófona, ano VI, 

p. 33-34. mar. 2011. Disponível 
em: <http://www2.iict.pt/

archive/doc/bHL_Ano_
VI_04_-_Luiz_Carlos_Villalta_
As_imagens_e_o_controle_da_

difusao_de_ideias_em_
Portugal_no_ocaso_do_Antigo_

Regime.pdf>. Acesso em: 
1o jul. 2018. 

 Outras Histórias

A distinção entre as questões econômicas e sociais pode ser 
apresentada no seguinte formato:

a) Reformas de caráter econômico: reforço do monopólio co-
mercial; criação de companhias destinadas a promover o comér-
cio e a trazer escravizados da África, como a companhia do 
Grão-Pará e Maranhão, criada em 1755, e a de Pernambuco e 
Paraíba, criada em 1759.
b) Reformas de caráter social: expulsão dos jesuítas, reforma 
no ensino e reorganização do exército.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Leia as frases a seguir e relacione o pensamento 

com o pensador:

a) O Estado deve ser governado de acordo com 

a vontade da maioria do povo para criar uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

b) A divisão de poderes ajuda a impedir abu-

sos dos governantes e a proteger a liberdade 

individual. 

c) A economia de um Estado deve ser conduzi-

da pelo jogo livre da oferta e da procura de 

mercado.

d) A principal função do Estado é proteger a vida, 

a liberdade e a propriedade dos indivíduos.

  I. John Locke.

 II. Jean-Jacques Rousseau.

III. Adam Smith.

IV. Montesquieu.

2. Leia o texto a seguir e responda às questões:

4. Leia, a seguir, um texto de Rousseau sobre a ori-

gem da desigualdade entre os homens: 

Refletir e ampliar

Tudo estaria perdido se o mesmo ho-

mem [...] exercesse os três poderes: o de 

fazer as leis, o de executar as resoluções 

públicas e o de julgar os crimes [...] entre 

os particulares.

MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. p. 168. 

Liberdade de expressão não é um direi-

to absoluto, nem pode ser. As pessoas têm 

dificuldade de entender que vivem em so-

ciedade, que existem regras e que a gente 

precisa delas, sobretudo no que diz respei-

to à vida do outro.

RIBEIRO, Djamila. Quem manda nas bocas? 

Folha de S. Paulo. 30 jun. 2017. Disponível em: 

<http://temas.folha.uol.com.br/liberdade-de- 

opiniao-x-discurso-de-odio/o-que-e-o-que-e/

personalidades-discutem-o-que-e-liberdade-

de-opiniao-e-discurso-de-odio.shtml>.  

Acesso em: 10 jun. 2018.

O verdadeiro fundador da sociedade 

civil foi o primeiro que, tendo cercado 

um terreno, lembrou-se de dizer isto é 

meu e encontrou pessoas suficientemen-

te simples para acreditá-lo. Quantos 

crimes, guerras, assassinatos, misérias 

e horrores não pouparia ao gênero hu-

mano aquele que, arrancando as estacas 

desta [cerca] [...], tivesse gritado: “Defen-

a) Segundo o texto, qual é a principal função dos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário? 

b) Qual é o nome da sede de cada um dos três 

poderes no Brasil? Onde elas estão localizadas? 

3. A liberdade de expressão foi defendida pela maio-

ria dos pensadores iluministas. Ela se tornou um 

princípio importante nas sociedades democráticas 

atuais. A seguir, leia um texto sobre esse assunto e 

debata as questões com os colegas:

a) O que significa afirmar que a liberdade de ex-

pressão “não é um direito absoluto”?

b) Uma pessoa pode ser livre para desrespeitar 

outra? Por quê?

Fontes históricas

a) Como Rousseau explica a fundação da socieda-

de civil? 

b) Segundo o autor, como os problemas citados 

(crimes, guerras, assassinatos, etc.) poderiam 

ter sido evitados? 

dei-vos de ouvir esse impostor [...], os fru-

tos são de todos e a terra é de ninguém!”. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a  
origem e os fundamentos da desigualdade  

entre os homens. Rousseau. São Paulo: Abril  
Cultural, 1978. p. 259. 

32

 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. a) Jean-Jacques Rousseau.

 b) Montesquieu.

 c) Adam Smith.

 d) John Locke.

2. a) Para o autor, os poderes 
deveriam estar separados, 
cabendo a função de fazer 
as leis ao Legislativo, de or-
denar a execução ao Exe-
cutivo e de julgar os confli-
tos ao Judiciário. Destaque 
como o trecho vincula-se à 
crítica de Montesquieu ao 
poder centralizador, típico 
do Antigo Regime, no qual 
a vontade do monarca se 
sobrepunha à lei.

 b) Tais instituições estão 
localizadas em Brasília, na 
Praça dos Três Poderes. O 
Palácio do Planalto é a sede 
do Executivo, o Congresso 
Nacional, do Legislativo, e o 
Supremo Tribunal Federal, 
do Judiciário. Como os de-
mais espaços em Brasília, 
a Praça também é parte do 
Plano-Piloto, isto é, o proje-
to urbanístico idealizado 
por Lúcio Costa em 1957. 
As três edificações foram 
projetadas por Oscar Nie-
meyer.

3. a) Espera-se que, com base 
nas discussões realizadas 
ao longo do capítulo e no 
trecho lido, o aluno com-
preenda como a democra-
cia é formada por direitos e 
deveres. Nesse sentido, a 
liberdade de expressão 
nunca será um direito abso-
luto, pois está relacionada 
com outros deveres do ci-
dadão. Além disso, comen-
te que viver em sociedade 
pressupõe viver entre dife-
rentes e que a liberdade de 
expressão deve estar de 
acordo com essas diferen-
ças e com as regras e leis 
que ordenam a sociedade.

 b) O aluno deverá observar 
que há regras e leis que vi-
sam à organização em so-
ciedade e que a liberdade 
de expressão também está 
sujeita a essas regras. Nes-
se sentido, uma pessoa 
não será livre para desres-
peitar outras e para proferir 
ideias preconceituosas 
que forem contra o estado 
de direito democratica-
mente estabelecido.

Fontes históricas
4. a) Rousseau propõe uma reflexão filosófica sobre como a socie-

dade civil teria sido criada. Para ele, isso se deu por meio de uma 
violência a partir do momento em que alguém decidiu cercar um 
determinado terreno e tomá-lo para si, tornando-o uma posse.

 b) Com base na mesma reflexão, o autor sugere que se alguém 
tivesse se imposto contra tal demanda de posse, a situação 
teria sido diferente. O povo entenderia, pois, que a terra deveria 
ser utilizada por todos, ainda que não pertencesse a ninguém. 
O trecho vincula-se à ideia defendida por Rousseau de que as 
pessoas nascem boas, mas são corrompidas pela sociedade.
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5. Entre os séculos XVII e XVIII, a arte barroca foi va-

lorizada na Europa. Os arquitetos barrocos criavam 

obras com muitos detalhes e curvas. Já os arqui-

tetos neoclássicos buscavam construir formas sim-

ples e retas. Observe as imagens a seguir e faça o 

que se pede:

a) Onde e quando foram construídas essas igrejas? 

b) Qual dessas igrejas é barroca? E qual é neoclás-

sica? Por quê?

c) De qual desses estilos arquitetônicos você gosta 

mais? Por quê?

d) Pesquise um exemplo de obra barroca ou neo-

clássica construída no Brasil. Que obra você es-

colheu? Escreva um breve comentário.

Integrar com ARTE

Integrar com GEOGRAFIA

6. Em 1755, um terremoto destruiu grande parte da cidade de Lisboa e provocou a morte de milhares de pes-

soas. Alguns historiadores calculam que houve entre 10 mil e 40 mil mortos. A reconstrução da cidade foi 

promovida pelo governo, sob o comando do marquês de Pombal, com base na simetria e na organização 

racional do espaço. As casas e os edifícios públicos passaram a ser mais seguros e resistentes contra terremo-

tos. Uma nova rede geral de esgotos também foi implantada.

 A seguir, observe as duas imagens e faça as atividades:

A gravura acima mostra Lisboa em perspectiva. Foi publicada 
no século XVI, portanto, antes do terremoto. Instituto 
Cartográfico e Geográfico da Catalunha, na Espanha.

Mapa de Lisboa produzido depois da reconstrução da cidade 
promovida na época do marquês de Pombal, no século XVIII. 
Museu da Cidade de Lisboa, Portugal.

Vista da igreja de São Francisco, inaugurada em 1680. Mazara 
del Vallo, Itália. Fotografia de 2015.

A igreja de La Madeleine, construída no século XVIII, possui 52 
grandes pilares e fica em Paris, França. Fotografia de 2016. 
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a) Compare as duas imagens. Quais são as princi-

pais diferenças entre elas?

b) Relacione as ideias iluministas ao mapa de Lis-

boa depois da reconstrução da cidade.
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Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências da BNCC: 

• CG1 (atividade 1);

• CG2 (atividades 1, 2, 3 e 6);

• CG3 (atividade 5);

• CG9 (atividade 4);

• CCH3 (atividade 4);

• CCH7 (atividade 6);

• CEH1 (atividade 3);

• CEH3 (atividades 1, 2, 4, 
5 e 6);

• CEH4 (atividade 4).

Integrar com Arte
5. a) A igreja de São Francis-

co foi erguida no século 
XVII na Sicília, Itália. A igre-
ja de La Madeleine, no sé-
culo XVIII em Paris, França.

 b) A igreja da primeira ima-
gem pode ser considerada 
barroca, pois suas formas 
são curvas e detalhadas. 
Já a da segunda imagem 
pode ser considerada neo-
clássica, por suas formas 
simples e retas. 

 c) Resposta pessoal. O in-
tuito é levar os alunos a re-
fletir sobre seus próprios 
gostos por obras arquitetô-
nicas. Questione se eles já 
viram edifícios desses esti-
los ou se há outros estilos 
que lhes interessam mais. 
Com essa discussão, deba-
ta como o olhar sobre tais 
obras pode ser construído 
por meio da experiência e 
da realidade de cada um.

 d) Incentive os estudantes 
a pesquisar obras como as 
igrejas barrocas de Minas 
Gerais, as obras criadas por 
Aleijadinho e Mestre Ataíde, 
ou os prédios públicos 
neoclássicos projetados 
pelo francês Grandjean de 
Montigny e seus estudan-
tes na Academia Imperial 
de Belas-Artes.

Integrar com Geografia
6. a) e b) Resposta pessoal. É 

provável que os estudantes 
ressaltem as diferenças no 
planejamento das ruas e 
dos quarteirões, já que no 
mapa produzido antes da 
reforma de Pombal não há 
nenhum planejamento ra-
cional da cidade, enquanto 
no mapa da Lisboa pomba-
lina há um projeto de urba-
nização, com quarteirões 
bem definidos e ruas retas. 
Peça que retomem o texto 
da página 26. Espera-se 
que eles digam que as refor-
mas urbanísticas de Pom-
bal eram inspiradas no 
Iluminismo, já que seguiam 
um plano racional.
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UNIDADE 1

3
Do súdito ao cidadão 

CAPÍTULO

• No dia a dia, você faz uso de novas 

tecnologias? Acha que ela melhora 

ou piora a vida das pessoas? Reflita e 

debata o assunto com os colegas.

Investigando

Revolução 
Industrial

Atualmente, as relações de trabalho e 

as formas de produção passam por gran-

des mudanças. Essas transformações es-

tão ligadas ao desenvolvimento de tec-

nologias, como a informática, a robótica, 

a inteligência artificial e a internet.

Há quem diga que já estamos vivendo 

na Terceira Revolução Industrial. Você 

sabe quando ocorreram as duas revolu-

ções anteriores? Que transformações elas 

provocaram?

34

 Objetivos do capítulo
• Compreender o contexto 

histórico da Primeira Revo-
lução Industrial.

• Estudar a expansão da Re-
volução Industrial.

• Reconhecer transforma-
ções no mundo do trabalho.

• Identificar as mudanças 
tecnológicas ao longo do 
tempo e seus impactos.

 Investigando
Resposta pessoal. É pro-

vável que eles respondam 
que sim e ressaltem o uso da 
internet, de smartphones, de 
notebooks ,  en tr e o u tr o s 
meios tecnológicos bastante 
utilizados atualmente. É im-
portante que os estudantes 
reflitam e analisem sobre a 
influência das novas tecnolo-
gias no cotidiano das pes-
soas. Depois de ouvir as res-
postas, comente aspectos 
benéficos e prejudiciais das 
tecnologias modernas, como 
a facilidade no acesso a infor-
mações (positivo) e a menor 
interação presencial entre as 
pessoas (negativo).

  Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objeto de conhecimento Habilidade

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.

A seção Investigando con-
tribui para o desenvolvimen-
to das competências gerais 
e específicas CG5 e CEH7.
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Trabalhadores no interior 
da indústria gráfica 
Lamson Paragon, em 
Londres, em fotografia 
feita por volta de 1896.
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Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4; CG5; 

CG6; CG7; CG9; CG10.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH1; CCH2; CCH3; CCH4; 

CCH5; CCH6; CCH7. 

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4; 

CEH5; CEH6.

 Orientações didáticas
Com o advento da Revolução Industrial, a relação entre os seres hu-

manos e a produção econômica transformou-se radicalmente. A Ingla-

terra foi o primeiro lugar em que se desenrolaram essas mudanças, 

mas elas não se restringiram a esse país. O capítulo pretende dar uma 

visão geral desse processo e de seus desdobramentos. Além disso, 

aborda as chamadas Segunda e Terceira Revoluções Industriais, que 

se desenvolveram no decorrer dos séculos XIX e XX. Esses processos 

foram fundamentais para a transformação do cotidiano em países que 

hoje denominamos “desenvolvidos”.
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 Pioneirismo inglês

Na Inglaterra, durante o século XVIII, surgiu uma nova forma de produção de 
mercadorias que utilizava máquinas e empregava trabalhadores assalariados. 
Esse processo, que teve enormes impactos sociais, econômicos e culturais, foi 
chamado de Revolução Industrial.

A partir do século XIX, as transformações da Revolução Industrial se espalha-
ram por outros países. No entanto, elas não ocorreram ao mesmo tempo e com 
o mesmo ritmo em todos os lugares do mundo.

 Cenário propício

Uma série de condições favoreceu o início da Revolução Industrial na Ingla-
terra. Vejamos algumas delas:

• concentração de riquezas – entre os séculos XVI e XVIII, os ingleses acumu-
laram capital por meio da exploração das colônias britânicas e da expansão 
do comércio de produtos manufaturados para novos mercados na África, 
Ásia e América. Além disso, a burguesia inglesa teve grandes lucros com o 
tráfico de escravizados; 

• abundância de mão de obra – a população das cidades cresceu devido à 
migração de camponeses para áreas urbanas. As terras de uso comum onde 
os camponeses produziam seu sustento foram cercadas e transformadas em 
propriedades privadas, voltadas para produção de lã e outras mercadorias. 
Esse processo, chamado de cercamento, começou no século XV e, aos pou-
cos, se intensificou;
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O setor de duplicação, Dean Mills. Gravura de 1851 que representa fábrica na cidade de Manchester. Grandes centros industriais, como 
Manchester, desenvolveram-se perto de regiões mineradoras da Inglaterra. 

36

Leitura complementar

Recomendamos que, ao 
iniciar as discussões sobre 
os fatores que colaboraram 
para a industrialização in-
glesa, problematize com os 
estudantes o significado do 
termo “Revolução”. É impor-
tante refletir sobre como as 
transformações advindas 
da Revolução Industrial fo-
ram profundas e estrutu-
rais. O excerto a seguir ex-
põe essa definição: 

[...] a palavra “revolução” 
encontra empregos corren-
tes para designar altera-
ções contínuas ou súbitas 
que ocorrem na natureza 
ou na cultura (coisas que 
devemos deixar de lado e 
que os dicionários regis-
tram satisfatoriamente). 
No essencial, porém, há 
pouca confusão quanto ao 
seu signif icado central: 
mesmo na linguagem de 
senso comum, sabe-se que 
a palavra se aplica para de-
signar mudanças drásticas 
e violentas da estrutura da 
sociedade. Daí o contraste 
frequente de “mudança 
gradual” e “mudança revo-
lucionária” que sublinha o 
teor da revolução como 
uma mudança que “mexe 
nas estruturas”, que sub-
verte a ordem social impe-
rante na sociedade.

FERNANDES, Florestan. 
O que é revolução. São Paulo: 

Brasiliense, 1981. p. 1. 

Leitura complementar

O excerto a seguir aborda a questão do cercamento e desta-
ca como as relações econômicas no campo foram fundamen-
tais para o êxodo rural de pequenos artesãos e trabalhadores.

Braudel [...] nos explica que não foram as populações estrita-
mente agrícolas que forneceram a mão de obra barata para a 
Revolução Industrial, mas sim aquelas populações de regiões 
pobres de agricultura decadente. Segundo ele, as novas culturas 
forrageiras, que caracterizam o novo sistema de cultura, exigem 

solos leves (arenosos), o que transforma as regiões que os con-

tém em terras ricas da Inglaterra. Por outro lado, as regiões de 

solos pesados (argilosos), até então consideradas as melhores 

terras para o cultivo de cereais, pouco adaptáveis às culturas de 

forrageiras, são condenadas pela baixa do preço do trigo provo-

cada pelos altos rendimentos obtidos com o novo sistema nas 

regiões de solos leves. Estas regiões que se tornam desfavoreci-

das vão procurar se reequilibrar sobretudo através da indústria 

O texto “Pioneirismo inglês” 
desenvolve as competências 
gerais e específicas CG1, 
CG2, CG6, CCH2, CCH5, CEH1, 
CEH4 e CEH5.

8HISTORIARg20MP_U1_cap03_034a049.indd   36 11/4/18   5:17 PM



37UNIDADE 1 - CAPêTULO 3 - MANUAL DO PROFESSOR

• disponibilidade de recursos naturais – existiam ricas jazidas de ferro e de 

carvão mineral na Inglaterra. Esses recursos foram necessários para a cons-

trução e manutenção das máquinas industriais;

• estabilidade política – a partir da Revolução Gloriosa (1689), o desenvol-

vimento econômico passou a ser um dos principais objetivos do governo 

inglês. 

 Formas de produção

A Revolução Industrial é marcada pelo desenvolvimento das máquinas em 

substituição ao trabalho manual, as maquinofaturas. Antes delas, as principais 

formas de produção de mercadorias eram o artesanato e a manufatura. Veja-

mos alguns aspectos de cada um desses sistemas.

Artesanato

No artesanato, os objetos são produzidos à mão, com o auxílio de ferramen-

tas. O artesão costumava trabalhar em uma oficina, onde podia controlar as 

diversas fases da produção, administrando seu próprio tempo. 

Segundo o economista Adam Smith (1723-1790), por exemplo, um artesão 

que fazia alfinetes em uma oficina executava diversas tarefas, como endireitar 

o arame, cortá-lo, afiar uma das pontas, colocar a cabeça do alfinete na outra 

ponta e dar o polimento final. 

Além disso, muitos artesãos eram donos da matéria-prima, da oficina e das 

ferramentas. Entre os artesãos destacavam-se tecelões, ourives, carpinteiros, 

sapateiros, ferreiros, entre outros.
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Sapateiro, gravura de edição inglesa da obra Mundo sens’vel em imagens, do filósofo, educador e teólogo checo Jan Amos Comenius, 
publicada em 1658. A gravura representa a produção artesanal de sapatos.
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artesanal rural [...]. A partir do momento que a manufatura 
capitalista urbana se afirma (final do século XVIII) este arte-
sanato será destruído, liberando a mão de obra, composta de 
pequenos artesãos e de um proletariado mais ou menos habi-
tuado às atividades artesanais, que irá se constituir no “exér-
cito industrial de reserva”, à disposição do capital.

ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Revolução Industrial e mudança 
tecnológica na agricultura europeia. Revista História, São Paulo, 

n. 123-124, p. 12, ago/jul. 1990/1991. Disponível em: <http://www.
revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18633>. Acesso em: 30 jul. 2018.

 Orientações didáticas
Sugerimos que, desde o iní-

cio das discussões sobre o con-
texto da Revolução Industrial, 
retome questões acerca da di-
nâmica política entre Inglaterra 
e Portugal, como abordado no 
capítulo 14 do 7o ano, denomi-
nado “Sociedade mineradora”. É 
um momento oportuno para 
resgatar aspectos sobre a influ-
ência econômica e os tratados 
dos ingleses com Portugal, prin-
cipalmente o de Methuen. Com 
a crescente dependência eco-
nômica de Portugal e o aumento 
das dívidas com a Inglaterra, 
grande parte dos lucros da ex-
ploração do ouro não ficou nos 
cofres lusitanos, mas foi envia-
da à Inglaterra.

Atividade 

complementar

Recomendamos que os 
estudantes elaborem um 
texto relacionando a história 
da Inglaterra com a de Portu-
gal e do Brasil enquanto se 
construíam as condições 
propícias ao desenvolvimen-
to da Revolução Industrial. É 
uma maneira importante de 
refletir sobre como os fatores 
externos colaboraram para 
o enriquecimento inglês, crian-
do um cenário favorável para 
o desenvolvimento industrial.
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Manufatura

Com a expansão marítima, houve a conquista de novos mercados na África, 
Ásia e América. Para atender a esses mercados e aumentar a produção, co-
merciantes europeus reuniram vários artesãos em grandes oficinas chamadas 
manufaturas.

Nessas oficinas foi implantado um modelo de divisão do trabalho e de 
produção em série. Cada artesão executava uma tarefa específica, sob a su-
pervisão de um chefe. Ao realizarem sempre a mesma tarefa, os trabalhadores 
se tornaram mais ágeis, o que aumentou a produção. Porém, a maioria deles 
deixou de conhecer o conjunto do processo produtivo. 

Voltando ao exemplo de Adam Smith, em 
uma manufatura de alfinetes, cada artesão 
realizava uma tarefa: uma pessoa puxava o 
arame, outra o endireitava, uma terceira o 
cortava, a quarta afiava uma ponta, a quinta 
colocava a cabeça do alfinete e a sexta dava o 
polimento final.

Os ingleses dominaram mercados em vários 
continentes com a venda de seus produtos ma-
nufaturados. Antes da Revolução Industrial, os 
produtos manufaturados representavam cerca 
de 50% das exportações inglesas. 
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Fábrica têxtil,  gravura feita por 
volta de 1840, representando 

uma das fábricas-modelo de 
Robert Owen (1771-1859). 

Coleção particular. 

Uma fábrica de tecidos francesa, 
representada em pintura de Joseph 
Gabriel Rossett feita no século XVIII. 
Museu Municipal de Orange, França.
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 Outras indicações
Sugerimos as obras relacio-

nadas a seguir, destacadas na 

historiografia, como ponto de 

partida importante para apro-

fundar as reflexões sobre o 

contexto das Revoluções In-

dustriais e seus aspectos po-

líticos, econômicos e sociais.

HOBSBAWM, Eric J. Da Re-

volução Industrial inglesa ao im-

perialismo. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Forense/Universitária, 2000.

. A Era das Revoluções: 

1789-1848. São Paulo: Paz e 

Terra, 2005.

THOMPSON, E. P.  A formação 

da classe operária inglesa: a 

árvore da liberdade. São Paulo: 

Paz e Terra, 2004. v. 1.

Como fonte para refletir so-

bre o período, sugerimos a lei-

tura da obra Manifesto do Par-

tido Comunista, que parte do 

conflito de classes entre o pro-

letariado e a burguesia para 

compor sua análise histórica 

sobre questões do período e 

propor uma transformação so-

cial. A obra foi publicada em 

1848, período de intensas rei-

vindicações e lutas políticas 

por melhores condições de 

vida, e posteriormente apro-

priada por diversos movimen-

tos operários. 

M A R X ,  K a r l ;  E N G E L S , 

Friedrich. Manifesto do Partido 

Comunista. São Paulo: Martin 

Claret, 2005.

O texto “Avanços tecnológi-

cos” desenvolve as compe-

tências gerais e específicas 

CG1, CCH5, CEH1, CEH2 

e CEH5.

Como sugestão para traba-

lhar essas habilidades, acom-

panhe a Sequência Didática 

“Revolução Industrial” loca-

lizada no material digital do 

Manual do Professor.

Leitura complementar
Sobre a expansão das fábricas e os trabalhadores, destaca-

mos o excerto a seguir:

Ademais, tivemos de esperar pela tecnologia dos meados do 
séc. XIX para que se concretizasse a semiautomação ou automa-
ção da produção fabril [...].

Antes do advento das estradas de ferro não existia, provavel-
mente, nenhum empreendimento (com a possível exceção de 

ocasionais usinas de gás ou de produtos químicos) que para 
um engenheiro de hoje tivesse mais que interesse arqueológico. 
Entretanto, também é significativo o fato de as fábricas de te-
cidos inspirarem tais visões de trabalhadores desumanizados 
e reduzidos à condição “mecânica” ou de “braço”, antes de se-
rem inteiramente substituídos por “máquinas automáticas”. A 
fábrica era realmente uma forma revolucionária de trabalho, 
com seu fluxo lógico de processos, cada qual uma máquina es-
pecializada a cargo de um “braço” especializado, todos ligados 

Para contribuir para 

o desenvolvimento 

desse tema, exiba o Mate-

rial Audiovisual “Revolução 

Industrial: ilustrando trans-

formações na produção, 

circulação e distribuição 

de riquezas” localizado no 

material digital do Manual 

do Professor.
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Maquinofatura

Essa forma de produção aprofundou a divisão do trabalho e a produção em 
série. Na maquinofatura, predomina o uso de máquinas industriais em fábricas 
onde trabalham empregados assalariados. O sistema também tornou nítida a 
distância entre dois grupos sociais:

• burguesia (patrões) – eram os donos das matérias-primas, das máquinas e
das fábricas;

• proletariado (operários) – vendiam sua força de trabalho em troca de
um salário.

A invenção de novas máquinas industriais foi patrocinada pela burguesia e
por alguns governos e aceleraram ainda mais o ritmo de produção.

Apesar dessas mudanças nas formas de produção, o artesanato continuou a 
existir. É o caso do artesanato de objetos de decoração, alguns tipos de roupas 
e de móveis.

Avanços tecnológicos

Os historiadores costumam dividir os processos da Revolução Industrial em 
três grandes momentos, que serão abordados a seguir.

 Primeira Revolução Industrial

Entre os séculos XVIII e XIX, ocorreu um processo chamado de Primeira Re-
volução Industrial. Nesse período, a industrialização ficou mais concentrada na 
Inglaterra, onde houve um crescimento acentuado da indústria têxtil, da mine-
ração e da metalurgia. 

Um dos marcos da Primeira Revolução Industrial foi a invenção do tear me-

cânico, capaz de fabricar tecidos de lã e de algodão. Utilizava-se, sobretudo, 
a lã produzida na Inglaterra e o  algodão produzido nas colônias britânicas da 
América e da Ásia.

A partir da invenção do motor a vapor, de James Watt, em 1769, a capa-
cidade de produção aumentou bastante. As máquinas a vapor eram feitas de 
ferro e abastecidas por carvão mineral, o que estimulou o desenvolvimento da 
metalurgia e da mineração. 

No começo do século XIX, foram criados o navio e a locomotiva a vapor. 
Essas máquinas diminuíram o tempo das viagens. O percurso entre as cidades 
de Londres (na Inglaterra) e Glasgow (na Escócia), que levava doze dias a cavalo 
no século XVIII, passou a ser feito em dois dias e meio de trem.

Proletariado: palavra, 
de origem latina, que 
deriva de prole (filhos), 
referindo-se às pessoas 
que tinham poucos bens, 
mas muitos filhos.

• Em sua casa existem
mais produtos
artesanais ou
industrializados?
Converse com
os colegas e dê
exemplos.

Investigando

©
 2

0
0
5
 J

e
f 

M
a
lle

tt
 /
 D

is
t.

 b
y
 A

n
d
re

w
s
 M

c
M

e
e
l 
S

y
n
d
ic

a
ti
o
n

Frazz, tira publicada em 29 de agosto de 2005.
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pelo ritmo constante e desumano do “motor” e pela disciplina 
da mecanização. Acrescente-se a isto a iluminação a gás, a ar-
quitetura metálica e o fumo das chaminés. Embora os salários 
fabris tendessem a ser mais altos que os da “indústria domés-
tica” (exceto os pagos a trabalhadores manuais altamente qua-
lificados e versáteis), os trabalhadores relutavam em trabalhar 
nelas, pois ao fazê-lo as pessoas perdiam aquele direito com 
que haviam nascido – a independência. Na verdade, essa era 
uma das razões por que se contratavam, de preferência, 

mulheres e crianças, mais dóceis: em 1838 apenas 23% dos 
trabalhadores das fábricas de tecidos eram homens adultos. 

HOBSBAWM, Eric. Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo. 
5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 63-64.

 Investigando
Resposta pessoal. O obje-

tivo dessa atividade é con-

textualizar o tema do capítulo 

na vida cotidiana dos estu-

dantes. Depois de ouvir suas 

respostas, retome a ideia de 

que os produtos artesanais 

costumam ser confecciona-

dos manualmente por um 

profissional que domina todo 

o processo produtivo; já os 

produtos industrializados 

costumam ser fabricados por 

trabalhadores que não estão 

inseridos em todas as etapas 

da produção.

Atividade 
complementar

Integrar com Arte

Incentive os estudantes 

a analisar as pinturas e gra-

vuras reproduzidas nas pá-

ginas 37 e 38 por meio de 

perguntas como: que ambien-

te está sendo representado 

em cada uma delas? O que 

as pessoas estão fazendo? 

Quem são? Há objetos e ins-

trumentos representados?

O intuito é fazer os estu-

dantes refletirem e levanta-

rem hipóteses sobre os 

modos de produção, valori-

zando, ao mesmo tempo, a 

análise iconográfica. Espe-

ra-se que os estudantes 

percebam que a imagem da 

página 37 mostra um arte-

são trabalhando em uma 

sapataria. Os objetos são 

produzidos à mão, com o au-

xílio de ferramentas. O arte-

são costumava trabalhar em 

uma oficina, onde podia con-

trolar as diversas fases da 

produção, administrando 

seu próprio tempo. Já na se-

gunda imagem, de Joseph 

Gabriel Rossett, mulheres 

estão representadas traba-

lhando em uma fábrica, onde 

se destaca um modelo de 

divisão do traba lho e a pro-

dução em série, típica da 

produção de manufatura. 

Já a imagem seguinte, do sé-

culo XIX, representa pessoas 

em uma fábrica de tecidos, 

com destaque para o uso de 

máquinas, que é caracterís-

tico da maquinofatura.
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 Segunda Revolução Industrial 

A partir de meados do século XIX, ocorreu uma Segunda Revolução Indus-
trial. Nesse momento, a industrialização se expandiu por vários países da Eu-
ropa (como Bélgica, França, Alemanha e Itália) e de outros continentes (como 
Estados Unidos e Japão). Esses países tornaram-se grandes potências capitalis-
tas e disputaram o domínio de territórios na África e na Ásia e de mercados na 
América Latina. 

Essa revolução é caracterizada pelo desenvolvimento de novos materiais, fon-
tes de energia e pela implantação de novos meios de transporte e de comuni-
cação. O aço, por exemplo, passou a ser utilizado na produção de ferramentas, 
máquinas, trilhos de trem, edifícios e pontes. A eletricidade passou a fornecer 
iluminação e a movimentar máquinas industriais, trens e bondes. Derivados do 
petróleo, como a gasolina e o diesel, tornaram-se os principais combustíveis 
dos novos meios de transporte.

A partir do século XIX, diversos países foram cortados por milhares de qui-
lômetros de linhas férreas, por onde circulavam locomotivas a vapor, a diesel 
e elétricas. Entre os séculos XIX e XX, foram produzidos os primeiros aviões e 
automóveis modernos. Também nessa época foram criados o telégrafo, o tele-
fone, o rádio, o cinema e a televisão.

O baile público, pintura feita  
em 1880 por Jean Beraud que 
representa uma das primeiras 

ruas iluminadas com lâmpadas 
elétricas em Paris, na França. Óleo 

sobre tela, 16,5 cm 3 25,5 cm.
 Coleção particular.

Os motores de combustão interna utilizando derivados de 
petróleo foram inventados simultaneamente por diversos 
homens na segunda metade do século XIX. O mais conhecido é o 
alemão Carl Benz, que desenvolveu seu automóvel em 1886. Na 
fotografia, de 1887, Carl Benz e Josef Brecht em um automóvel.

A aviação foi desenvolvida principalmente a partir dos inventos 
do brasileiro Alberto Santos Dumont e dos estadunidenses 
irmãos Wright. Na fotografia, Santos Dumont inicia um voo em 
Bagatelle, próximo a Paris, França. Fotografia de 1906.
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Leitura complementar

Como foi inventado o 

automóvel?

O automóvel como o co-
nhecemos exigia um novo 
salto tecnológico, que seria 
dado com a invenção do 
motor a explosão e a desco-
berta de que se podia usar 
petróleo como combustível, 
o que ocorreu a partir de 
1850. Ainda no final do sé-
culo XIX, dois engenheiros 
a lem ãe s ,  K a r l  B en z  e 
Gottlieb Daimler, monta-
ram duas fábricas concor-
rente s  de  automóvei s 
movidos a gasolina e, por 
isso, são considerados os 
pioneiros do carro moder-
no. Daimler e Benz iriam, 
a l iás, se unir em 1926, 
criando a Daimler-Benz, 
cujos carros [...] são vendi-
dos ainda hoje. [...] Os Esta-
dos Unidos, que até o início 
do século 20 só copiavam 
os avanços tecnológicos, 
mudaram essa história em 
1908, quando o industrial 
Henry Ford passou a pro-
duzir carros padronizados 
em massa.

[...] Essa popularização 
levou à construção de es-
tradas e ruas asfaltadas, 
inf luenciando a evolução 
das cidades e da vida mo-
derna. Não à toa, o século 
20 foi diversas vezes cha-
mado de “o século do au-
tomóvel”.

GODINHO, Renato Domith. 
Como foi inventado o automóvel? 

Assim como o avião, ele tem 
diversos pais. Superinteressante, 

4 jul. 2018. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/
mundo-estranho/como-foi-

inventado-o-automovel/>. 
Acesso em: 24 set. 2018.

A seção Investigando e a se-

ção Outras Histórias, intitu-

lada “Locomotivas e fer-

rovias”, desenvolvem as com-

petências gerais e específi-

cas CG1, CG2, CG6, CCH2, 

CCH3, CCH5, CEH1 e CEH5.

Atividade complementar

Integrar com Arte

Com base nas discussões sobre a importância da Segunda Re-

volução Industrial, suas inovações e as transformações sociais que 

alteraram o modo de viver, sugerimos uma atividade integrada à 

disciplina de Arte para aprofundar o debate sobre as locomotivas. 

O surgimento das linhas férreas possibilitou uma nova dinâmica 

social, com a diminuição das distâncias e o aumento do fluxo de 

pessoas, o que estimulou a reflexão de diversos pensadores e 

artistas da época sobre essa nova configuração. Sugerimos, por-

tanto, que reproduza e problematize com os estudantes uma das 

mais famosas pinturas referentes à questão, Chuva, vapor e velo-

cidade, de J. M. W. Turner, produzida em 1844.

Para embasar a discussão, sugerimos a leitura do excerto a 

seguir:

Da Inglaterra o sistema ferroviário desdobrou-se rapidamen-
te pela Europa e pelo mundo. A França teve sua primeira fer-
rovia em 1828, enquanto os Estados Unidos e a Irlanda as 
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Locomotivas e ferrovias

Ao longo do século XIX, as locomotivas encurtaram caminhos e permitiram que pessoas e produtos 
fossem transportados rapidamente. O desenvolvimento dos meios de transporte trouxe importantes 
mudanças no cotidiano em diversas sociedades.

Ao longo do século XIX, foram construídas muitas ferrovias, principalmente na Inglaterra e nos 
Estados Unidos. Na época, a Inglaterra fazia empréstimos e exportava materiais para a construção de 
estradas de ferro em várias regiões do mundo. A primeira locomotiva era movida a vapor e tinha uma 
velocidade média de 8 km por hora. Atualmente, a maior parte dos trens é movida a eletricidade ou 
a óleo diesel. Em alguns países da Europa e da Ásia, existem os chamados trens-bala, que atingem 
mais de 300 km/h.

• Na sua interpretação, 
é possível que as 
máquinas substituam 
todas as formas de 
trabalho realizadas 
por seres humanos ou 
existem atividades que 
somente as pessoas 
podem fazer? Debata 
o assunto com os 
colegas.

Investigando

Faça no cadernoAtividade
• Quais meios de transporte você costuma utilizar em seu dia a dia? Quais trajetos costuma fazer?

Estação de trens de alta velocidade na província de Jilin, no norte da China. Fotografia de 2018.

 Terceira Revolução Industrial
Desde meados do século XX, vem ocorrendo uma Terceira Revolução Indus-

trial. Nesse período, foram desenvolvidas novas tecnologias, como a informá-

tica, a microeletrônica, a robótica e a engenharia genética.

A Terceira Revolução Industrial é marcada pela substituição de vários traba-
lhos humanos por robôs, por novas formas de divisão do trabalho, pela intensi-
dade da globalização e pela cultura digital, entre outros.

No século XXI, os avanços tecnológicos da biotecnologia e da informática 
oferecem soluções para graves problemas, como a fome e vários tipos de doen-
ças, que atormentam a humanidade. Porém, o desafio para resolver esses pro-
blemas depende mais de decisões políticas e éticas do que de tecnologias 
disponíveis.

Outras HISTÓRIAS
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tiveram em 1834, a Alemanha em 1835, o Canadá em 1836, a 

Rússia em 1837, a Itália em 1839, a Espanha em 1848, a Norue-

ga e a Austrália em 1854, a Suécia em 1856 e o Japão em 1872.

[...]

De todos os sons da Revolução Industrial, os dos trens, com 

o passar do tempo, parecem ter assumido as mais aprazíveis 

associações sentimentais. A famosa pintura Rain, Steam and 

Speed (Chuva, Vapor e Velocidade), do pintor J. M. W. Turner 

(1844), com suas locomotivas avançando diagonalmente em 

direção ao espectador, foi o primeiro lírico inspirado pela má-
quina a vapor. Foi também um pintor que captou a mudança 
que sobreviria na epopeia das estradas de ferro. Em 1920, as 
principais linhas da Europa (embora não da Inglaterra e da 
América do Norte) foram sendo eletrificadas, e a mudança é 
registrada na melancolia das paisagens [...] onde silenciosos 
trens soprando fumaça desaparecem da vista na distância ex-
trema. 

SCHAFER, R. Murray: a afinação do mundo. São Paulo: 

Ed. Unesp, 1997, p. 119-120.

 Investigando
Resposta pessoal. É uma 

oportunidade relevante para 
que os alunos debatam sobre a 
substituição do trabalho do ho-
mem pelo da máquina e reflitam 
sobre o cotidiano. Existem mui-
tas matérias jornalísticas que 
abordam esse tema. Recomen-
damos que o professor selecio-
ne uma dessas matérias, como 
“A máquina no lugar do homem”, 
disponível em: <https://www.
uol/tecnologia/especiais/inteli 
gencia-artificial-vai-acabar-
com-empregos-.htm> (acesso 
em: 1o out. 2018). 

 Outras Histórias
Resposta pessoal. Incenti-

ve os estudantes a refletir so-
bre os meios de transporte que 
utilizam, os trajetos que per-
correm e o tempo que gastam 
para se locomover. Caso consi-
dere oportuno, promova um 
debate sobre a qualidade das 
vias e do transporte público da 
região em que os alunos vivem.

Atividade 
complementar

Estimule a análise da pin-
tura O baile público (1880), 
reproduzida na página 40, e 
incentive os alunos a discu-
tir sobre a importância da 
iluminação com lâmpadas 
elétricas. Inicie a discussão 
com perguntas como: por 
que vocês acham que essa 
invenção foi tão importan-
te? O que era utilizado para 
iluminar antes da lâmpada? 
Vocês se imaginam vivendo 
sem iluminação elétrica? A 
análise iconográfica e tal re-
flexão possibilitam perceber 
como essas invenções 
transformaram a vida das 
pessoas, no passado e no 
presente. Se julgar pertinen-
te, incentive uma pesquisa 
sobre as particularidades 
dessa invenção e seu inven-
tor, Thomas Edison.
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Painel

Torre Eiffel

Para comemorar os avanços tecnológicos 
e industriais, governos e empresários decidi-
ram realizar exposições universais. Nelas, 
os industriais exibiam seus melhores produ-
tos. Entre 1850 e 1900, ocorreram dez expo-
sições desse tipo, em países como Inglaterra, 
França, Áustria e Estados Unidos. 

Em 1889, por exemplo, nas comemorações 
do centenário da Revolução Francesa, a Expo-
sição Universal foi sediada em Paris. Para essa 
exposição, construiu-se a Torre Eiffel.

Naquele período, a Torre Eiffel era a mais 
alta do mundo. Ela deveria ser uma estrutura 
temporária, como todas as construções da 
exposição, mas acabou ficando definitivamen-
te em Paris e tornou-se um símbolo da França.

Pôster de companhia ferroviária francesa 
anunciando a venda de ingressos para a Exposição 
Universal de 1889 em Paris.
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1  Elevadores levam os visitan-
tes aos três andares da torre. 
Mais de 6 milhões de turis-
tas passam pela torre todos 
os anos. Desde sua inau-
guração, mais de 300 mi-
lhões de pessoas já visitaram 
o monumento.

2  O 1o andar e o 2o andar da 
torre ficam, respectivamente, 
a 57 metros e 115 metros do 
chão. Neles, há restaurantes, 
lojas, espaços para descanso e 
uma sala de conferências. 

3  Toda a estrutura é de ferro, e 
calcula-se que ela pese mais 
de mil toneladas.

4  O 3o andar, que está a 
274 metros do chão, 
abriga um mirante e um 
museu de cera, com uma 
representação do encon-
tro entre o francês Gus-
tave Eiffel e o norte-ame-
ricano Thomas Edison. 

5   A torre tem 324 metros de 
altura. No topo, há ante-
nas de estações de rádio e 
canais de televisão.

Torre Eiffel vista do Campo 
de Marte. Paris, França. 
Fotografia de 2018.

3

2

1

42

4

5

 Orientações didáticas
Por meio da discussão sobre 

a Terceira Revolução Industrial, 
apresente aos estudantes a 
atual discussão sobre uma pos-
sível Quarta Revolução Indus-
trial, defendida por muitos estu-
diosos. Ela estaria baseada na 
convergência de tecnologias di-
gitais, físicas e biológicas, pro-
piciando uma revolução em di-
versos setores, sobretudo no 
mundo do trabalho.

Para saber mais sobre ela, 
sugerimos a leitura de SCHWAB, 
Klaus. A Quarta Revolução In-

dustrial. São Paulo: Edipro, 2016.

 Investigando
Resposta pessoal. É im-

portante que os estudantes 
percebam que esse tipo de 
expressão atribui valor e ma-
terialidade ao tempo, como se 
este fosse uma mercadoria. 

O Painel intitulado “Torre 
Eiffel” desenvolve as com-
petências gerais e especí-
ficas CG2, CG3, CCH5 e 
CEH5. Já o texto “Impactos 
da Revolução”, incluindo as 
seções Investigando que o 
acompanham, trabalha as 
competências gerais e es-
pecíficas CG1, CG2, CG6, 
CG7, CG9, CG10, CCH1, CCH2, 
CCH3, CCH5, CCH6, CEH1, 
CEH2, CEH4 e CEH5.

Atividade 
complementar

Para discutir e levantar hi-
póteses sobre as condições 
e relações de trabalho na In-
glaterra, sugerimos uma ati-
vidade com duas canções 
produzidas em contextos di-
ferentes. A análise da canção 
dos tecelões do século XVIII, 
retirada de Ballads and Songs 

of Lancashire, de J. Harland, 
produzida durante o período 
entendido como Primeira 
Revolução Industrial, e a de 
“Machines”, da banda inglesa 
Queen, lançada em 1984, e 
que caracteriza a Terceira Re-
volução Industrial. 

Na comparação, desta-
que como o controle e a 
divisão do tempo alteraram 
tanto a vida dos tecelões 
quanto a dos trabalhadores 
das indústrias já no final do 

século XX. O dever de acordar cedo, a imposição do horário de 
trabalho e a pronta disposição em trabalhar são características 
da música dos tecelões. Já “Machines” representa a desuma-
nização do trabalho e a substituição pelas máquinas. Apesar 
de abordarem uma questão semelhante, o mundo do trabalho, 
é importante que sejam ressaltadas também as diferenças, 
pois dialogam com contextos históricos distintos. A canção dos 
tecelões faz referência a um capitalismo industrial, dependen-
te da força de trabalho humana para produzir. Já a outra 

refere-se a uma fase do capitalismo financeiro, que dispensou 
a força de trabalho da maioria dos trabalhadores, substituin-
do-a pelas máquinas.

Reprodução da canção dos tecelões: 

Vamos, tecelões de algodão, vocês devem levantar-se muito 
cedo, / Pois precisam trabalhar nas fábricas, da manhã até o 
meio-dia: / Já não podem passear nas suas hortas durante duas 
ou três horas por dia, / Pois precisam estar à disposição deles, 
mantendo suas lançadeiras em ação.

8HISTORIARg20MP_U1_cap03_034a049.indd   42 11/4/18   5:17 PM



43UNIDADE 1 - CAPêTULO 3 - MANUAL DO PROFESSOR

 Impactos da Revolução

Desde a Primeira Revolução Industrial, o cotidiano das pessoas tem passado 

por transformações, assim como as relações de trabalho, a dinâmica das cida-

des e o meio ambiente. Tais mudanças provocaram impactos na produção e 

circulação de povos, mercadorias e culturas.

 No ritmo do relógio

Antes da Revolução Industrial, o tempo era basicamente contado e orga-

nizado em função de atividades como a agricultura, a criação de animais, o 

comércio e as celebrações religiosas. Além disso, a contagem do tempo estava 

associada a fenômenos da natureza (chuvas e secas, calor e frio, o dia e a noite).

Com a Revolução Industrial, a relação que as pessoas mantinham com o 

tempo mudou profundamente. Nas indústrias, os trabalhadores precisavam 

se adaptar ao ritmo do relógio, da máquina, de seus chefes e dos donos 

das fábricas.

A partir desse momento, marcar o tempo de forma precisa tornou-se funda-

mental, pois difundiu-se a ideia de que “tempo é dinheiro”. Nas sociedades in-

dustriais, ficaram populares expressões como “perdi tempo”, “ganhei tempo” 

e “Deus ajuda quem cedo madruga”.

Atualmente, as relações com o tempo passam por mudanças que estão as-

sociadas às novas tecnologias de comunicação, conectividade entre as pessoas, 

pela instantaneidade das informações e velocidade dos transportes. Assim 

como em outras épocas, essas alterações nas formas de se relacionar com o 

tempo provocam espanto e admiração.

 Trabalho nas fábricas

Durante o processo de industrialização, mi-

lhares de trabalhadores do campo migraram 

para as cidades, onde se tornaram operários. 

Porém, o trabalho nas fábricas era bem dife-

rente das atividades realizadas no campo. 

Em geral, as fábricas eram ambientes pre-

cários e insalubres. Muitos edifícios eram su-

jos, escuros, poeirentos e pouco ventilados. 

Nas tecelagens, com frequência, os operários 

contraíam doenças respiratórias em razão dos 

fiapos de lã ou algodão que existiam no ar.

• Você já ouviu ou 

utilizou expressões 

relacionadas à 

passagem do tempo, 

como “perdi tempo” 

e “ganhei tempo”? 

Em quais situações?

Investigando

Insalubre: nocivo; 

prejudicial à saúde.
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Wentworth Street, ilustração 
feita por Gustave Doré para 
representar o ambiente de 
uma rua no bairro londrino 

de Whitechapel em 1872. 
Coleção particular.
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Atividade 
complementar 

A difusão e o aperfeiçoa-
mento do relógio estão rela-
cionados ao desenvolvi-
mento industrial e à sua dis-
ciplina rígida, que exigem 
maior controle do tempo. 
Leia um texto a seguir sobre 
o assunto e responda às 
questões:

O trabalho industrial, 
principalmente o que é rea-
lizado numa fábrica mecani-
zada, impõe regularidade e 
rotina totalmente diferentes 
dos ritmos pré-industriais 
de trabalho – que dependem 
da variação das estações e do 
tempo, dos caprichos de ou-
tros seres humanos ou de 
animais e até mesmo do 
desejo de se divertir em vez 
de trabalhar.

Os artesãos, por exemplo, 
gostavam de começar a se-
mana apenas na terça-feira, 
o que levava seus patrões ao 
desespero. A indústria tra-
zia consigo a tirania do re-
lógio e a medida do tempo 
não em estações, semanas 
ou dias, mas em minutos. A 
partir da Revolução Indus-
trial passou a existir, acima 
de tudo, a regularidade me-
canizada do trabalho, que 
se chocava com a tradição e 
com a falta de condiciona-
mento da população. Como 
as pessoas não aceitavam 
espontaneamente esses no-
vos costumes, tinham de 
ser forçadas por leis, disci-
plina, multas e salários tão 
baixos que somente o traba-
lho incessante e sem inter-
rupções permitia ganharem 
o suficiente para sobreviver.

HOBSBAWM, Eric. Da 
Revolução Industrial inglesa ao 

imperialismo. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 

2000. p. 80.

 a) Faça um breve texto 
explicando essa relação.

 b) Essa necessidade de 
controle do tempo ainda 
existe? Em maior ou me-
nor grau que no século 
XVIII?

Respostas: os textos po-
dem ser produzidos indivi-
dualmente, mas a discussão 
inicial pode ser realizada oral-
mente com toda a turma. É 
importante permitir aos es-
tudantes que percebam os 
aspectos da temporalidade 
e como coisas que hoje pare-
cem banais aos seus olhos 
foram criadas para responder 
às necessidades de uma de-
terminada época. É interes-
sante perceber também como 
a relação das pessoas com 
o tempo mudou no decorrer 
dos séculos.

Texto traduzido: HARLAND, J. Ballads and Songs of Lancashire (1865). In: 
THOMPSON, Edward Palmer. Formação da classe operária inglesa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2004. v. 2.

Já a canção “Machines”, do Queen, encontra-se traduzida 
para o português em: <https://www.letras.mus.br/queen/86836/
traducao.html> (acesso em: 30 out. 2018).
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Com o objetivo de aumentar os lucros, os donos das fábricas exploravam os 
operários ao máximo. Os operários ingleses, por exemplo, recebiam salários tão 
baixos que famílias inteiras eram obrigadas a trabalhar para sobreviver, incluin-
do as crianças. A jornada de trabalho podia chegar a 15 horas por dia. 

Todas as tarefas dos operários tinham horários definidos e a vida deles pas-
sou a ser controlada pela “tirania do relógio”. Além disso, cobrava-se dos ope-
rários muita disciplina e a execução de tarefas bastante repetitivas. Em alguns 
casos, os trabalhadores sofriam maus-tratos e diversos tipos de punições, que 
incluíam desde ameaças até agressão física.

 Trabalho feminino e infantil

O trabalho feminino e infantil não surgiu com a Revolução Industrial. Desde 
os tempos mais antigos, mulheres e crianças trabalhavam na agricultura, na 
criação de animais e no artesanato. No entanto, com a Revolução Industrial, 
mulheres e crianças passaram trabalhar em lugares cada vez mais distantes de 
suas casas, sob uma disciplina severa, cumprindo longas jornadas de trabalho e 
recebendo salários bem mais baixos do que os homens adultos. 

Ao saírem de casa para trabalhar, as mulheres passaram a acumular o tra-
balho na fábrica e, ainda, o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos. É 
a chamada dupla ou tripla jornada de trabalho, uma injustiça que continua 
comum ainda nos dias atuais.

A mão de obra infantil foi intensa-
mente utilizada nas fábricas. As crianças 
trabalhavam em condições semelhantes 
às dos adultos, o que provocava sérios 
danos a sua saúde, como dores no cor-
po e doenças crônicas (bronquites e 
alergias). Elas também não tinham aces-
so à educação. Atualmente, no Brasil, a 
exploração do trabalho infantil é consi-
derada crime e o acesso à educação é 
um direito de todas as crianças. 
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• Você convive com 
mulheres que 
cumprem jornadas 
duplas ou triplas de 
trabalho? Na sua 
opinião, como essa 
situação pode ser 
superada?

Investigando

Gravura retratando trabalhadora em mina de carvão em 1842. Nessa época, mulheres e crianças trabalhavam em locais como esse 
arrastando-se por pequenos túneis para transportar carvão. Coleção particular.

Gravura publicada no jornal HarperÕs por volta de 
1868, representando trabalhadores saindo de uma 
fábrica nos Estados Unidos. É possível observar 
a presença de pessoas de todas as idades, de 
crianças a idosos. Coleção particular.

44

Leitura complementar
O trecho a seguir apre-

senta uma descrição sobre 

os bairros operários londri-

nos baseando-se no relato 

de Friedrich Engels.

[...] Uma massa de casas 
de três a quatro andares, 
construídas sem planeja-
mento, em ruas estreitas, 
sinuosas e sujas, abriga 
parte da população operá-
ria. Nas ruas a animação é 
intensa, um mercado de 
legumes e frutas de má 
qualidade se espalha, re-
duzindo o espaço para os 
passantes. O cheiro é nau-
seante. A cena torna-se 
mais espantosa no interior 
das moradias, nos pátios e 
nas ruelas transversais: 
“não há um único vidro de 
janela intacto, os muros 
são leprosos, os batentes 
das portas e janelas estão 
quebrados, e as portas, 
quando existem, são feitas 
de pranchas pregadas”. 
Nas casas até os porões 
são usados como lugar de 
morar e em toda parte 
acumulam-se detritos e 
água suja. [...] 

Nesse centro de Londres, 
numerosas ruelas de casas 
miseráveis entrecruzam-
-se com as ruas largas das 
grandes mansões e os be-
los parques públicos; essas 
ruelas lotadas de casas 
abrigam crianças doentias 
e mulheres andrajosas e 
semimortas de fome.

BRESCIANI, Maria Stella 
Martins. Londres e Paris no 

século XIX: o espetáculo da 
pobreza. São Paulo: Brasiliense, 

2004. v. 52. p. 25.

Leitura complementar
Selecionamos o excerto a seguir sobre as conquistas do mo-

vimento operário.

[...] Em 1833 os trabalhadores ingleses organizaram os primei-
ros sindicatos (trade unions) sob a forma de associações de base 
local, ou por ofício, para obter melhores condições de trabalho 
e de vida. [...] Gradativamente, as associações conquistaram a 
proibição do trabalho infantil, a limitação do trabalho feminino, 
o direito de greve, a limitação da jornada de trabalho, o que teria 

efeitos decisivos para os trabalhadores: as horas de trabalho 
por semana para trabalhadores adultos nas indústrias têxteis 
eram, em 1780, em torno de 80 horas por semana; em 1820, 
67 horas por semana; em 1860, 53 horas por semana. O pro-
cesso de organização se acelerou e também tornou-se mais 
denso. Em 1836 os operários condenados na Inglaterra em re-
voltas anteriores foram indultados e começaram a regressar ao 
país. Nesse clima, a Carta [do Povo] foi proclamada e organiza-
da em 1838, propondo o voto universal e secreto (através de cé-
dula), a abolição da qualificação para exercê-lo (voto por nível 

 Orientações didáticas
Problematize a questão do 

trabalho infantil e incentive os 

estudantes a realizar uma pes-

quisa na internet sobre as atu-

ais leis, no Brasil e no mundo, 

de proteção à criança e de 

proibição do trabalho infantil.
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 Movimentos operários

Na Inglaterra, em fins do século XVIII, começaram a surgir os primeiros movi-

mentos de operários que reivindicavam melhores condições de trabalho. 

Em 1791, foi inaugurada a Albion Mills, primeira fábrica londrina a usar ener-

gia a vapor. No mesmo ano, o prédio da fábrica foi incendiado por operários 

anônimos que resistiam ao que chamavam de “moinhos satânicos”. 

Entre 1811 e 1812, grupos de operários invadiram fábricas e destruíram má-

quinas por considerá-las símbolo de opressão. Esse movimento operário ficou 

conhecido por ludismo, nome que se refere a Ned Ludd, um operário que teria 

quebrado máquinas em seu local de trabalho. Como consequência desses atos, 

os luditas foram severamente punidos pelo governo inglês.

No início do século XIX, trabalhadores se organizaram para defender seus 

direitos e criaram os primeiros sindicatos. Com o objetivo de negociar melhores 

condições de trabalho, os sindicatos lideravam greves e piquetes nas fábricas. 

De modo geral, as greves eram violentamente reprimidas pela polícia. A força 

dos sindicatos era tão grande que, na Inglaterra, eles chegaram a ser proibidos 

entre 1799 e 1824. 

Após anos de lutas e dificuldades, os operários ingleses conquistaram direi-

tos, como a redução das jornadas de trabalho e a proibição do trabalho infantil.

Luditas quebram máquinas durante protestos. Desenho feito no século XIX. Coleção particular.
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de renda), o pagamento aos membros do Parlamento (permi-
tindo o ingresso nele de trabalhadores), a nivelação dos dis-
tritos eleitorais , os parlamentos eleitos anualmente 
(permitindo assim um controle mais efetivo e a revogabili-
dade dos representantes parlamentares).

COGGIOLA, Osvaldo. Os inícios das organizações dos trabalhadores. 
Aurora, ano IV, n. 6, ago. 2010. p. 18. Disponível em: <http://www.

marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Aurora/2%20
COGGIOLA.pdf>. Acesso em: 24 set. 2018.

  Orientações didáticas

Mulheres na aviação
As mulheres também se 

dedicaram ao desenvolvi-
mento tecnológico ao longo 
da história. Entre o f inal do 
século XIX e o início do XX, al-
gumas delas se interessaram 
pela aviação e chegaram a 
criar aviões. Outras torna-
ram-se pilotas e instrutoras 
de voo.

A estadunidense E. Lilian 
Todd (1865-1937) é conside-
rada a primeira mulher a de-
senhar e construir um avião, 
em 1906. Todd realizou um 
voo demonstrativo com seu 
avião em 1910. A francesa 
Thérèse Peltier (1873-1926) 
realizou diversos voos de exi-
bição na França e na Itália, 
entre 1908 e 1910.

Já a francesa Raymonde de 
Laroche (1884-1919) é consi-
derada a primeira mulher a ob-
ter oficialmente uma licença 
de pilota. Na década de 1920, 
a estadunidense Neta Snook 
(1896-1991) tornou-se pro-
fessora de aviação e traba-
lhou como pilota de voos co-
merciais.

Além da exploração das 
trabalhadoras nas fábricas e 
das condições desumanas a 
que foram submetidas, é im-
portante que os estudantes 
tenham contato com outra 
perspec tiva, ou seja, que 
possam refletir sobre o papel 
das mulheres no desenvolvi-
mento tecnológico. A partir do 
trecho anterior, estimule os 
estudantes a pesquisar e a 
conversar sobre o assunto.

  Investigando
Resposta pessoal. Impor-

tante momento para que os es-
tudantes reflitam sobre a reali-
dade das mulheres próximas a 
eles. Problematize a questão 
da diferença salarial entre ho-
mens e mulheres. Segundo 
uma pesquisa recente do IBGE, 
as mulheres ganham cerca de 
77,5% dos salários dos homens 
no Brasil. Informação disponí-
vel em: <https://economia.uol.
com.br/noticias /redacao/
2018/04/11/desigualdade-
salarial-homem-mulher-ibge.
htm>. Acesso em: 24 set. 2018.

  Orientações didáticas
Estimule os estudantes a refletir sobre a realidade brasileira 

e as reivindicações por melhores condições de vida questionan-
do: Vocês já viram alguma manifestação? Já participaram de 
alguma? O que estava sendo reivindicado? O que vocês pensam 
sobre o assunto? Vocês se manifestariam contra algo? Por quê? 
Em meio a este debate é importante que percebam que as rei-
vindicações e lutas por melhores condições de vida estão pre-
sentes em diferentes períodos históricos.
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 Industrialização e urbanização

Um dos efeitos da Revolução Industrial foi o aumento da população e o cres-
cimento das cidades. Na Europa, essa situação ficou bem visível, especialmente 
ao longo do século XIX.

De acordo com o historiador francês René Rémond, em 1801 existiam ape-
nas 23 cidades europeias com mais de 100 mil habitantes. Em 1900, eram 
135 cidades.

No início do século XIX, apenas Londres e Paris tinham uma população que 
ultrapassava 500 mil habitantes. No final desse século já havia 19 cidades com 
mais de meio milhão de moradores.

Atualmente, mais da metade da população mundial vive no meio urbano. Há 
centros que superam 10 milhões de moradores, como São Paulo (Brasil), Xangai 
(China), Mumbai (Índia), Tóquio (Japão), Nova York (Estados Unidos) e Cidade 
do México (México).

No Brasil contemporâneo, cerca de 85% da população vive no meio urbano. 
Entre as capitais mais populosas do país, destacam-se, além de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Re-
cife e Porto Alegre.

Vista de Setúbal, bairro litorâneo do Recife, Pernambuco, em fotografia de 2015. A cidade é uma das capitais mais populosas do Brasil.

Hans Von Manteuffel/Pulsar Imagens
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Atividade 
complementar

Leia o texto e responda 

a seguir às questões:

O desenvolvimento das 
ciências e das indústrias 
durante a Segunda Revolu-
ção Industrial pode nos dar 
a impressão de que a vida 
das pessoas se modificou 
no mesmo ritmo e da mes-
ma forma, nos mais varia-
dos lugares. Mas não foi 
bem assim.

De um lado, as indústrias 
se multiplicavam. De outro, 
os operários procuravam se 
organizar e resistir à explo-
ração do seu trabalho.

Os operários moravam 
nos bairros pobres das ci-
dades. Aos olhos das elites, 
os bairros populares eram 
locais desordenados, com 
construções irregulares, 
ruas sinuosas e sem pavi-
mentação, onde faltavam 
água e esgoto. Além disso, 
era o espaço do convívio 
operário, com bailes, festas 
e conf litos. Assim, esses 
bairros também podem ser 
vistos como espaço público 
de manifestação popular e 
resistência à disciplina ca-
pitalista. Ou seja, locais 
não diretamente controla-
dos pelos governos e pelos 
patrões na nova ordem in-
dustrial. 

Para tentar acabar com o 
que consideravam “desre-
gramento”, muitas cidades 
foram reformadas por or-
dem de governantes que 
pretendiam racionalizá-
-las. Foi o caso de Paris, 
Londres, Viena e outras ci-
dades europeias. No Brasil 
ocorreu processo seme-
lhante, quando algumas ci-
dades foram reformadas 
logo nos primeiros anos do 
século XX, como Rio de Ja-
neiro, Santos e São Paulo. 
Outras cidades brasileiras 
foram construídas de for-
ma planejada, para serem 
capitais de estados brasilei-
ros – como Belo Horizonte 
(em Minas Gerais) e Tere-
sina (no Piauí).

PECHMAN, Robert M. Os 
excluídos da rua: ordem 

urbana e cultura popular. In: 
BRESCIANI, Maria Stella M. 

(Org.). Imagens da cidade: 
séculos XIX e XX. São Paulo: 

ANPUH/Marco Zero/Fapesp, 
1994. p. 29-34.

Atividade complementar

Para estimular os estudantes a refletir sobre a relação entre 

o meio ambiente e os processos de industrialização e urbaniza-

ção, incentive uma pesquisa sobre o rio Tâmisa, cartão-postal e 

símbolo de Londres. Esse rio já foi considerado o mais poluído do 

mundo, em razão da contaminação gerada pelas indústrias e do 

rápido crescimento urbano durante a Primeira Revolução Indus-

trial. Além de aspectos da devastação ambiental, os estudantes 

devem pesquisar o longo processo de despoluição do rio, que 

começou em meados do século XIX e durou mais de 100 anos. O 

rio é hoje um exemplo de sucesso quanto às iniciativas de des-

poluição das águas. 

Incentive os alunos a pesquisar sobre os rios que cortam o mu-

nicípio onde vivem verificando se esses rios foram alvos da degra-

dação gerada pela industrialização e urbanização. Depois, sugerimos 

que os estudantes apresentem e debatam os resultados da pes-

quisa com os colegas em sala de aula.
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 Industrialização e meio ambiente 

Durante a Revolução Industrial, foram criadas máquinas impressionantes 
como o avião, o telefone e o cinema. Ao mesmo tempo, a expansão das 
fábricas e o aumento do consumo de produtos provocou graves danos ao 
meio ambiente. 

Nas sociedades industriais, o carvão mineral (a partir de 1760) e os deri-

vados de petróleo (a partir do século XIX) tornaram-se importantes fontes de 
energia. A queima desses combustíveis libera substâncias tóxicas que contami-
nam o ar, o solo e as águas. 

Até meados do século XX, na maioria dos países industrializados, não era 
obrigatório o uso de filtros nas chaminés das fábricas e nos escapamentos dos 
automóveis, tampouco havia tratamento adequado de esgoto nas cidades. A 
poluição impactou a vida de milhares de pessoas, causando doenças e mortes 
em razão, por exemplo, de problemas respiratórios.

A maioria das pessoas não tinha consciência de que os recursos naturais 
eram limitados e de que as ações humanas causam fortes impactos no meio 
ambiente. Atualmente, isso está mudando. 

A preservação do meio ambiente é uma das principais questões do mundo 
contemporâneo. Cada vez mais, cidadãos e instituições preocupam-se com a  
ecologia e o desenvolvimento sustentável. É urgente a conscientização de 
que os recursos naturais podem acabar e que o meio ambiente não suporta um 
crescimento econômico irresponsável. Assim, multiplicam-se iniciativas que vi-
sam reduzir a produção de resíduos, o uso responsável da água, a implantação 
do uso de energias limpas, entre outras. 
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• Você toma quais 
iniciativas para 
preservar o meio 
ambiente?  
Dê exemplos e 
troque experiências 
com os colegas.

Investigando

Fotografia de uma fábrica de papel em Idaho, Estados Unidos, 2018.
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1. Muitas cidades sofre-
ram reformas durante a 
Segunda Revolução In-
dustrial. Quais reformas 
foram essas? Com que 
objetivo foram realiza-
das?

 Resposta: foram refor-
mas promovidas pelas 
elites com o objetivo de 
impor a ordem e a higiene 
no espaço urbano, com 
base nos inventos indus-
triais. O conflito mais vi-
sível foi entre a ideia de 
cidade popular – com es-
paços públicos, onde a 
multidão podia circular e 
viver seu cotidiano como 
sempre havia feito – e a 
ideia de cidade racional, 
na qual o planejamento, 
a ordem, a higiene e o 
conforto tornaram-se si-
nônimos do progresso da 
ciência e da tecnologia. 

2. Os bairros operários 
eram espaços de mani-
festação e resistência 
social. Em sua opinião, 
isso acontece nos dias 
atuais? Justifique e dê 
exemplos.

 Respostas pessoais. Os 
estudantes devem com-
preender que ainda hoje 
os espaços públicos são 
palco para manifesta-
ções e resistência popu-
lares. É possível citar, por 
exemplo, passeatas, pro-
testos e intervenções ar-
tísticas realizadas nas 
ruas das cidades. 

3. Pesquise em livros, re-
vistas e na internet 
exemplos de cidades 
brasileiras planejadas 
que não foram citadas 
no texto. Elabore um 
cartaz com as informa-
ções encontradas e ex-
ponha-o na escola ao 
lado dos cartazes de 
seus colegas.

 Respostas pessoais. O 
estudante poderá identi-
ficar cidades como Bra-
sília (DF) e Palmas (TO).

 Orientações didáticas
Com base nas discussões apresentadas até o momento, pro-

mova uma discussão em torno da ideia de “progresso” que era 
difundida nesse período. Estimule os estudantes a entender que 
as mudanças sociais e econômicas provocadas pelas inovações 
tecnológicas não se reverteram no enriquecimento de todas as 
camadas da população. Ao mesmo tempo que a burguesia indus-
trial enriquecia, os proletários – força produtiva da época – vi-
viam em situações desumanas. Além da situação precária dos 

trabalhadores, o meio ambiente também sofreu danos em fun-
ção desse processo.

 Investigando
Resposta pessoal. Incentive os estudantes a refletir sobre 

atitudes do cotidiano que contribuem para a preservação am-
biental, como não jogar lixo no chão, separar material reciclável, 
não desperdiçar água, utilizar água de reúso quando possível, 
entre outras possibilidades. 
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Elabore um texto explicando o que foi a Revolução 

Industrial. Analise as formas de produção nas fábri-

cas e o cotidiano dos trabalhadores. 

2. A divisão do trabalho e a produção em série são 

características da Revolução Industrial. Essas ca-

racterísticas permanecem fortes nos dias de hoje? 

Como elas podem ser percebidas em nossa socie-

dade? Dê exemplos. 

3. Até o final do século XVI, os relógios mecânicos 

não tinham o ponteiro dos minutos. Segundo a 

historiadora Chiara Frugoni, esses relógios tinham 

uma defasagem de pelo menos uma hora por dia. 

a) A ausência da contagem dos minutos pode de-

monstrar que, até então, ninguém havia senti-

do falta dessa forma mais detalhada de marcar 

o tempo. Relacione a contagem dos minutos 

com as mudanças sociais que ocorreram na Eu-

ropa a partir do século XVIII. 

b) Em que situações do dia a dia você utiliza a 

contagem dos minutos? Quanto tempo você 

utiliza para, por exemplo, tomar banho, estu-

dar e em suas atividades de lazer?

4. Você já imaginou o mundo sem ônibus, celulares, 

computadores? E sem a informática, a área do co-

nhecimento que se dedica ao processamento de 

dados? Sem ela, não seria possível fazer pesquisas 

na internet, assistir a vídeos on-line, enviar e-mails 

e outras mensagens eletrônicas.

 O desenvolvimento de novas tecnologias não é 

exclusividade de nossa época. Ele ocorreu durante 

toda a história, trazendo soluções e problemas que 

afetam a sociedade e a natureza.

 Reúna-se em grupo com alguns colegas e debatam 

as seguintes questões:

a) O desenvolvimento de novas tecnologias pode 

modificar a vida das pessoas? Como?

b) Você considera que alguma tecnologia mudou 

sua vida? Por quê?

5. Tal como ocorria no passado, ainda hoje são rea-

lizadas feiras para a exposição de invenções tec-

nológicas e industriais. Pesquise se na região em 

que você vive costuma-se realizar alguma feira ou 

exposição tecnológica.

a) Você já visitou algum desses eventos? 

b) Que invenções são apresentadas nesse tipo de 

evento? 

c) Você acha que o acesso a essas inovações é 

igual para todos? Comente.

Refletir e ampliar

Fontes históricas

6. Enquanto alguns industriais, comerciantes e ban-

queiros exibiam seu progresso nas exposições 

universais, as organizações de trabalhadores de-

senvolveram uma postura crítica em relação a 

esses eventos. Leia a seguir um trecho de um ma-

nifesto convocando operários para um congresso 

em Paris: 

A classe capitalista convida os ricos 

e poderosos a vir contemplar e admirar 

a Exposição Universal [de Paris], obra 

dos trabalhadores condenados à misé-

ria em meio às mais colossais riquezas 

que nenhuma sociedade humana jamais 
 Qual é a mensagem principal desse manifesto? 

O que ele critica? 

possuiu. Nós, socialistas, perseguimos a 

libertação do trabalho, a abolição do re-

gime de salários, a criação de uma ordem 

de coisas na qual, sem distinção de sexo 

nem de nacionalidade, todos e todas te-

nham direitos às riquezas frutificadas 

no trabalho comum. São os produtores 

a quem nós convocamos a Paris para o 

14 de Julho.

Apud: HARDMAN, Francisco Foot. Trem  
fantasma: a modernidade na selva. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988. p. 65.

48

 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. Depois de ler os textos dos 

estudantes, informe que a 
Revolução Industrial se ca-
racterizou pela existência 
das fábricas, que abrigavam 
máquinas e trabalhadores e 
onde ocorria a produção de 
mercadorias. A divisão do 
trabalho aumentou a veloci-
dade de fabricação de pro-
dutos, levando a um 
consequente aumento da 
produção. Portanto, ela não 
envolveu apenas mudanças 
na forma de produzir merca-
dorias, mas transformações 
na vida social também. 

2. Essa atividade pode ser 
feita em grupo. Tanto a di-
visão do trabalho como a 
produção em série perma-
necem nos dias de hoje, 
em especial o segundo ele-
mento. É provável que os 
estudantes mencionem 
que a produção em série e 
a massificação do gosto do 
consumidor são caracte-
rísticas da produção in-
dustrial atual. A produção 
em série é verificada na in-
dústria da moda, de alimen-
tos, de automóveis, de ele-
trodomésticos, etc. Na pro-
dução de automóveis, por 
exemplo, estão envolvidas 
várias indústrias (de peças, 
de pneus, de motores, de re-
fino de combustíveis), além 
da própria montadora. A 
massificação do gosto do 
consumidor seria uma con-
sequência dessa fabricação 
de vários produtos iguais, ao 
mesmo tempo. 

3. a) e b) Essas atividades 
podem ser realizadas oral-
mente. Depois de ouvir as 
respostas dos estudantes, 
aponte que a contagem 
dos minutos determina 
uma maior precisão na cro-
nometragem das tarefas 
diárias. Isso, provavelmen-
te, auxiliou na formação 
das novas relações de tra-
balho, discutidas neste ca-
pítulo, que ganharam força 
com a industrialização. Es-
timule os estudantes a re-
fletir sobre suas vivências. 

4. a) Sim, as novas tecnolo-
gias podem modificar a vi-
da das pessoas. Elas 
influenciam, por exemplo, 
a maneira de informar-se, 
conversar, deslocar-se e 
trabalhar. 

b) Resposta pessoal. Os alu-
nos podem mencionar for-
mas de lazer, de interação 
com os amigos e a família, 
fontes de informação, etc.

Fontes históricas
6. Destaque que, de acordo com o manifesto lido, os operários 

aproveitavam essas ocasiões, como a Feira Universal de Pa-
ris, para afirmar que eram eles os responsáveis por esse pro-
gresso, e não os capitalistas, e para denunciar as péssimas 
condições de trabalho.

5. a) e b) Respostas pessoais. Se necessário, estimule a pes-
quisa sobre o assunto. 

 c) Espera-se que o aluno perceba que nem todos têm o mes-
mo acesso às inovações, principalmente em razão da renda 
e do custo desses produtos.
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7. Imagine que vamos construir um Museu do Objeto. Para isso, escolha, entre os objetos abaixo, aquele que 

você considera mais importante. Em seguida, faça o que se pede.
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a) Pesquise como e quando surgiu esse objeto, 

quem o inventou, as alterações que ele sofreu 

e os usos que teve ao longo do tempo.

b) Monte uma linha do tempo com ilustrações 

desse objeto em diferentes épocas. 

c) Por que esse objeto é importante no dia a dia? 

Escreva um texto sobre o assunto. 

8. Tempos modernos é um dos ê lmes mais famosos 

do ator e diretor Charles Chaplin. Esse ê lme foi 

gravado durante a década de 1930, um período 

difícil da história dos Estados Unidos em virtude da 

grande crise econômica de 1929.

a) Em grupo, assistam ao ê lme Tempos modernos. 

b) Elaborem um relatório organizando as seguin-

tes informações:

• Em que ano foi produzido o ê lme? Que 

época ele retrata? 

• Qual é o tema do ê lme? 

• Do que vocês mais gostaram no ê lme? E do 

que não gostaram?

• O que vocês aprenderam com o ê lme? Charles Chaplin em cena do filme Tempos modernos.
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Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências e habilidades da 
BNCC: 

• CG1 (atividades 1, 2, 3, 
4, 5, 6 e 7);

• CG2 (atividades 2, 3, 5, 6 
e 7);

• CG3 (atividade 7);

• CG4 (atividades 1 e 6);

• CG6 (atividades 1 e 7);

• CCH2 (atividades 2 e 5);

• CCH3 (atividades 2, 3 e 5);

• CCH4 (atividades 6 e 7);

• CCH5 (atividades 1, 2, 3 
e 5);

• CEH1 (atividades 2 e 5);

• CEH2 (atividades 1, 2, 3, 
5 e 7);

• CEH3 (atividades 3, 4 e 7);

• CEH4 (atividades 1, 4 e 
7);

• CEH5 (atividade 1);

• CEH6 (atividade 3).

do sistema de fábrica, tam-
bém podem ser analisados 
em situações que têm co-
mo cenário o mundo fora da 
fábrica: a cidade, o presídio 
ou os transportes. O corpo 
do trabalhador também é 
transformado pela máqui-
na: o corpo de Chaplin pare-
ce totalmente automa-
tizado, movimentando-se 
em tempo e ritmo regula-
res, e torna-se praticamen-
te uma parte da máquina 
operada por ele. Esse corpo 
desgastado parece perder 
o controle sobre si, em ce-
nas como aquela em que 
Carlitos confunde os bo-
tões da roupa de uma mu-
lher com os botões que ele 
apertava na fábrica – con-
fundindo, sobretudo, o tra-
balho na fábrica com a vida 
cotidiana. O papel da tecno-
logia também pode ser des-
tacado, uma vez que a 
fábrica é representada co-
mo lugar da racionalidade, 
e o sistema de produção é 
planejado por homens que 
não trabalham ali direta-
mente. A alienação do tra-
balhador e, em contra-
partida, a questão da for-
mação da consciência tam-
bém são temas recorrentes 
nessa obra. 

Integrar com Arte e Língua Portuguesa
7. a), b) e c) Atividade experimental que pode ser realizada em 

grupo. Oriente os estudantes a procurar informações sobre 
o objeto escolhido em enciclopédias, livros e na internet. 
Como forma de apresentação, a classe poderá construir, 
conjuntamente, uma linha do tempo com informações so-
bre os objetos que foram escolhidos pelos grupos. Incenti-
ve a criatividade dos estudantes para a elaboração dos 
textos.

8. a) e b) Respostas pessoais. Para mais orientações sobre o tra-
balho com filmes, sugerimos a consulta, na seção geral do 

Manual do Professor, do item Filmes. O filme Tempos modernos 
foi produzido na década de 1930 e se refere à vida dos traba-
lhadores nas fábricas estadunidenses do começo do século XX. 
Nesse filme, não é levantada a possibilidade de negação do sis-
tema fabril – e destacar esse aspecto para os estudantes pode 
ser útil quando se pretende enxergar a História como um pro-
cesso. No filme, a máquina predomina sobre o ser humano: é 
ela que determina a divisão do espaço na fábrica e a distribuição 
dos operários, que ainda estão sujeitos à vigilância. O relógio 
impera em muitas cenas, determinando o ritmo e a troca dos 
turnos de trabalho. O controle do tempo e a velocidade, frutos 
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UNIDADE 1

4
Do súdito ao cidadão 

CAPÍTULO

• Você já ouviu o lema “liberdade, 

igualdade e fraternidade”?  

Em que situações?

Investigando

Revolução 
Francesa

No século XVIII, os franceses derruba-

ram o absolutismo monárquico em um 

processo que ficou conhecido como Re-

volução Francesa. 

Lutando por ideais de liberdade, igual-
dade e fraternidade, os revolucionários 

franceses aboliram o regime feudal e pro-

clamaram a República. 

Foi um processo complexo que durou 

vários anos e inspirou movimentos so-

ciais em diversas partes do mundo. 
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 Objetivos do capítulo
• Estudar alguns aspectos e 

alterações nas sociedades 

do Antigo Regime. 

• Refletir sobre o contexto da 

Revolução Francesa e suas 

motivações. 

• Identificar os grupos sociais 

envolvidos neste processo.

• Investigar seus desdobra-

mentos na Europa e no 

mundo.

 Investigando
Respos ta pessoal .  Mo-

mento propício para o debate 

e para identificar o que os es-

tudantes conhecem sobre 

este tema e assunto. Sobre a 

importância desse lema na 

história francesa, sugerimos 

a leitura do texto “Liberdade, 

igualdade e fraternidade”, 

disponível na página da Em-

baixada Francesa no Brasil: 

<https://br.ambafrance.org/

L i b e r d a d e - I g u a l d a d e -

Fraternidade>.   Acesso em: 

1o out. 2018. 

  Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objeto de conhecimento Habilidade

Revolução Francesa e 

seus desdobramentos

EF08HI04 – Identificar e 

relacionar os processos da 

Revolução Francesa e seus 

desdobramentos na Europa e 

no mundo.

A seção Investigando con-

tribui para o desenvolvimen-

to das competências gerais 

e específicas CG1, CCH5 e 

CEH5.
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Manifestação contra a corrupção na política, em fotografia de 
2017. O evento aconteceu na Praça da República, em Paris, 
França. No centro dessa praça encontra-se o Monumento à 
República, erguido em comemoração à queda da Bastilha.

51

 Orientações didáticas
Estudar a Revolução Fran-

cesa permite fazer um para-

lelo entre aquela situação e 

as condições sociais do mun-

do atual. As profundas desi-

gualdades, os privilégios de 

poucos, a excessiva carga 

f iscal e a crise econômica, 

entre outros fatores, estive-

ram nas origens da Revolu-

ção. Mas nem por isso pode-

- se f ormular uma “regr a” 

histórica determinando que, 

reunidos todos esses fato-

res, ocorrerá um novo pro-

c e s s o de tr ans f or maç ão 

brusca da sociedade.

No estudo da sociedade 

francesa pré-revolucionária, 

sugerimos que retome os con-

teúdos referentes ao pensa-

mento liberal e ao despotismo 

esclarecido. A análise da Re-

volução pode ser enriquecida 

se, ao lado dos acontecimen-

tos políticos, for retomada a 

atuação popular no processo. 

Se a Revolução Francesa foi 

“burguesa” em sua essência, 

ela só se tornou possível e 

teve dimensões tão amplas 

graças ao engajamento das 

classes populares.

Competências da BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4; CG5; CG6; CG9; CG10.

Competência Específica de Ciências Humanas

• CCH2; CCH3; CCH4; CCH5; CCH6.

Competência Específica de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4; CEH5; CEH7.
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 Crise na sociedade francesa

Por volta de 1789, havia na França aproximadamente 25 milhões de habitan-

tes. O país era o mais populoso da Europa ocidental, sendo governado pelo rei 

absolutista Luís XVI. 

Com base nas tradições do Antigo Regime, a sociedade francesa dividia-se 

em três grupos, chamados estados ou ordens. Cada um deles tinha subdivi-

sões e, muitas vezes, rivalidades internas. 

• Primeiro estado (clero): reunia cerca de 120 mil pessoas que exerciam fun-

ções religiosas. Subdividia-se em alto e baixo clero. O alto clero era formado 

por bispos, abades e cônegos nascidos em famílias nobres. Sua fortuna vinha 

da renda de propriedades da Igreja e do pagamento do dízimo (décima 

parte dos ganhos dos fiéis). O baixo clero era composto de sacerdotes das 

paróquias mais pobres.

• Segundo estado (nobreza): reunia em torno de 350 mil pessoas e, apesar 

das rivalidades internas, era a classe social dominante. O segundo estado 

subdividia-se em nobreza cortesã, provincial e togada.  

A nobreza cortesã vivia no luxo e em torno do rei, no Palácio de Versalhes. 

Recebia rendas pagas pelo Estado e não trabalhava.  

A nobreza provincial era um grupo às vezes empobrecido, que vivia à custa 

do trabalho e dos impostos que os camponeses pagavam para usar a terra de 

suas propriedades.

A nobreza togada era um grupo rico, composto por burgueses, que compra-

va títulos de nobreza e cargos políticos e administrativos.
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Representação do cardeal 
francês Louis Antoine de 

Noailles, de autor anônimo, 
feita no século XVIII. Museu 

Carnavalet, Paris, França.
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 Outras indicações
A obra O Antigo Regime e 

a Revolução, publicada no ano 

de 1856, foi escrita pelo histo-

r iad o r f r anc ê s A l e x i s d e 

Tocqueville, que viveu um pe-

ríodo atribulado da história 

francesa durante o século XIX. 

Esta obra é considerada pelos 

críticos da época como uma 

das análises mais importantes 

sobre o assunto. Tocqueville, 

em um estudo de caráter so-

cial, enfatiza o fato de que a se-

paração das classes foi uma 

das causas que culminou na 

Revolução. A nobreza, apesar 

de seus privilégios, já há al-

gum tempo vinha perdendo 

suas riquezas, enquanto a 

burguesia estava cada vez 

mais rica. Apesar disso, a pri-

meira ainda era considerada 

“superior” por possuir privilé-

gios, mesmo apresentando 

muitas semelhanças em cos-

tumes com a segunda, o que, 

de acordo com Tocqueville, au-

mentava ainda mais a tensão 

entre elas. 

Ver: TOCQUEVILLE, Alexis de. 

O Antigo Regime e a Revolu-

ção. Brasí lia: Editora UnB, 

1997.

Leitura complementar

Para ajudá-lo na abordagem do papel dos sans-culottes – um 

dos grupos sociais que participaram da revolução – recomen-

damos a leitura do texto a seguir.

Esse termo [sans-culottes] é empregado, durante o período 

revolucionário, sobretudo a partir de 1792, para designar as 

massas populares urbanas, mais especialmente as dos subúr-

bios do leste de Paris [...]. 

Politicamente, os sans-culottes formam [...] a massa de ma-
nobra das grandes jornadas parisienses de 10 de agosto de 
1792, e de 2 de junho e 5 de setembro de 1793. Eles se engajam 
nos exércitos revolucionários.

Socialmente, os sans-culottes representam citadinos que vi-
vem de seu trabalho, seja como artesãos, seja como profissio-
nais de ofícios; alguns, depois de uma vida laboriosa, se 
tornam pequenos proprietários na cidade e usufruem as 

O texto “Crise na sociedade 

francesa” desenvolve as 

competências gerais e es-

pecíficas CG2, CG5, CG6, 

CG9, CCH2, CCH3, CCH5, 

CEH1, CEH2 e CEH4.
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• Terceiro estado (maioria do povo): reu-

nia mais de 24 milhões de pessoas, que 

se subdividiam em diferentes grupos. 

Havia os ricos da alta burguesia, com 

interesses ligados aos bancos, às gran-

des manufaturas e ao comércio externo. 

Havia também pequenos comerciantes, 

artesãos e profissionais liberais, como 

médicos, advogados e professores.

Ainda faziam parte do terceiro estado os 

demais trabalhadores do campo e das cida-

des. Os camponeses representavam cerca 

de 80% dos franceses, incluindo desde o 

dono de uma pequena propriedade rural 

para o sustento familiar até aquele que tra-

balhava como homem livre ou como servo, 

ainda submetido às obrigações feudais.

Nas cidades, sobretudo em Paris, havia 

também os aprendizes, assalariados e de-

sempregados marginalizados. Eles reuniam 

cerca de 200 mil pessoas que ficaram co-

nhecidas como sans-culottes.

Sans-culottes : 
expressão em língua 

francesa, que significa 

“sem culotes”. Refere-se 

aos revolucionários que 

deixaram de usar calções 

ou culotes (vestimenta 

semelhante à da nobreza) 

e passaram a usar calças 

compridas.

 Mulher burguesa caminhando com sua 
filha. Obra de Nicola Dupin, produzida 
em 1778, encontra-se no Museu de 
Belas Artes de Boston, Massachusetts, 
Estados Unidos.

Detalhe de retrato do cantor Simon Chenard vestido como um sans-culotte,  
33,5 cm 3 22,5 cm. Obra de Louis Léopold Boilly, produzida por volta de 
1792. Na bandeira está escrito “Liberdade ou morte”. Museu Carnavalet, 
Paris, França. Pessoas como ele eram membros do Terceiro estado.
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rendas de um imóvel. Portanto, o sans-culotte não deve ser 
confundido com o indigente que ele quer socorrer. Esse grupo 
de pequenos proprietários pensa que a difusão da propriedade 
permitirá a instauração da felicidade, graças à igualdade [...]. 

O programa econômico dos sans-culottes permanece vago 
e surge como uma aspiração à igualdade entre pequenos pro-
prietários independentes, possuindo meios de satisfazer às 
suas necessidades: “Que o máximo das fortunas será fixado 
[...] que o mesmo indivíduo só poderá possuir um máximo 

[...] que ninguém possa manter para alugar mais terra do que 
é necessário para uma quantidade de charrua determinada 
[...] que o mesmo cidadão só possa ter um estabelecimento 
comercial ou uma oficina [...]”.

Os sans-culottes se reconhecem exatamente pela prática das 
virtudes republicanas e da igualdade: dirigem-se aos outros 
chamando-os de cidadãos e cidadãs [...].

PERONNET, Michel. Quem são os sans-culottes?. In: Revolução Francesa 

em 50 palavras-chaves. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 248-250.

 Outras indicações
Maria Antonieta (França, 

Japão e Estados Unidos). Dire-
ção de Sofia Coppola. 2006. 
127 min.

Sugerimos o filme Maria An-

tonieta para que os estudantes 
reflitam sobre a vida na corte de 
Luís XVI e a figura da rainha, que 
exerceu papel importante nas 
decisões políticas do monarca 
francês. O filme narra a chegada 
da princesa austríaca à França 
e sua adaptação na corte até o 
início da Revolução Francesa. 

8HISTORIARg20MP_U1_cap04_050a065.indd   53 11/4/18   5:19 PM



UNIDADE 1 - CAPÍTULO 4 - MANUAL DO PROFESSOR54

 Dificuldades econômicas

No século XVIII, a economia da França era predominantemente agrária. Ape-

sar disso, a agricultura não atendia às necessidades da maioria da população. 

Além de faltar alimentos, seus preços eram altos. A situação piorou a partir de 

1784, devido a secas e inundações.

As manufaturas também passavam por dificuldades e enfrentavam a con-

corrência dos produtos industrializados ingleses. Muitos trabalhadores ficaram 

desempregados. Por toda parte, aumentava o número de pessoas pobres so-

frendo com a fome e a miséria.

Mesmo com a crise econômica, a nobreza e o clero da França continuaram 

sem pagar impostos. Somente eles podiam receber pensões do Estado e exercer 

certos cargos públicos. Eram os membros do Terceiro estado, ou seja, a maioria 

do povo, que pagavam sozinhos os impostos e sustentavam os privilégios do 

clero e da nobreza.

Quando a situação ficou insuportável, a população se revoltou. Suas lutas 

por igualdade inspiravam-se em ideias iluministas, que chegavam aos mais po-

bres por meio de panfletos, 

debates, leituras públicas e 

gravuras que circulavam entre 

os sans-culottes. A venda des-

sas publicações era clandesti-

na, pois o governo reprimia e 

censurava seus opositores.

 Processo revolucionário

A Revolução Francesa foi um processo complexo que durou cerca de dez 

anos, de 1789 a 1799. Nesse período houve divisões e conflitos entre os parti-

cipantes do movimento. A seguir, destacamos alguns momentos do processo 

revolucionário.

• No mundo atual, 

muitas ideias e 

notícias circulam 

pela internet, 

principalmente pelas 

redes sociais. Como 

você filtra e verifica 

informações?

Investigando

Fases da Revolução Francesa

1788-1789
Reação aristocrática 

1789-1791
Assembleia Nacional 
Constituinte

1791-1792
Monarquia 
constitucional

1792-1795
República e 
Convenção Nacional

1795-1799
Diretório

Linha do tempo fora de escala.
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A liberdade de imprensa, representada 
em uma gravura francesa produzida 
em 1797. Biblioteca Nacional da 
França, Paris, França.
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O texto “Processo revolu-
cionário”, incluindo o boxe 
Investigando que o acom-
panha, desenvolve as com-
petências gerais e espe-
cíf icas CG1 , CG5 , CG9 , 
CCH2, CCH5, CEH1, CEH2, 
CEH3, CEH4 e CEH7.

Leitura complementar

O estopim da Revolução 
Francesa não foi único, 
mas um conjunto de fato-
res, como a pobreza vivida 
pela população em contra-
posição ao luxo e à riqueza 
do primeiro e do segundo 
estados. 

Além das contradições 
objetivas, sociais, políticas 
e ideológicas, toda revolu-
ção precisa de u m es-
t o p i m ,  q u e  c r i a  u m a 
“situação revolucionária”. 
Uns 80%, aproximada-
mente, da economia fran-
cesa era ainda agrícola. 
Em 1788, um fator meteo-
rológico, obviamente alea-
tório, as geadas invernais, 
se transformou no pavio 
(curto) de um processo 
com causas longamente 
amadurecidas, pois levou 
as colheitas a um verda-
deiro desast re .  Com a 
grande escassez de a li-
mentos no campo, parte 
da população camponesa 
foi obrigada a mudar-se 
para as cidades, onde se 
transformou em proletária 
ou desempregada. Nas fá-
bricas, ainda primitivas, 
era explorada ao máximo, 
e a cada ano tornava-se 
mais miserável, em con-
traste com o crescimento 
visível da riqueza social. 
Vivia à base de pão preto e 
em casas de péssimas con-
dições, sem saneamento 
básico e v u lnerável às 
doenças de todo tipo. Na 
intelectualidade citadina, 
por sua vez, era geral a crí-
tica das bases jurídicas e 
ideológicas do Antigo Re-
gime à luz do pensamento 
iluminista (Voltaire, Dide-
rot, Montesquieu, Locke, 
Kant e, sobretudo, Rous-
seau), não só pela ação dos 

 Investigando
Resposta pessoal. É im-

portante que os estudantes 
compartilhem suas experiên-
cias e que seja ressaltada a 
necessidade de verif icar a 
procedência de tais informa-
ções e sua veracidade. 

intelectuais reconhecidos, mas, sobretudo, pela enorme 
quantidade de pequenas publicações, caricaturas da família 
real e panfletos anônimos postos em circulação [...].

COGGIOLA, Osvaldo. Novamente, a Revolução Francesa. 
Projeto História, São Paulo, n. 47, p. 281-322, ago. 2013.

Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/
article/view/17137/14208>. Acesso em: 24 set. 2018.
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 Reação aristocrática (1788-1789)

Diante da crise econômica e da necessidade de arrecadar mais impostos, o 

rei convocou a Assembleia dos Notáveis, que reunia membros importantes do 

primeiro e do segundo estados. Nesse momento, discutiu-se a criação de novos 

tributos (impostos) a serem pagos inclusive pela nobreza e pelo clero.

Com os privilégios ameaçados, a nobreza e o clero pressionaram o rei para 

convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia há 175 anos. 

O objetivo era obrigar o terceiro estado (o povo) a assumir sozinho os no- 

vos impostos.

Participavam dessa Assembleia representantes dos três estados e cada es-

tado tinha direito a um voto. O clero e a nobreza, unidos, representavam dois 

votos. E o terceiro estado, por mais numeroso que fosse, teria sempre um voto. 

A convocação dos Estados Gerais, em 1788, teve consequências devastado-

ras para o regime absolutista. Representantes do clero e da nobreza subesti-

maram a força política do terceiro estado, ampliada pela crise econômica que 

gerou forte descontentamento popular.

 Assembleia Nacional Constituinte (1789-1791)

Em 1789, os deputados eleitos para os Estados Gerais reuniram-se no Palácio 

de Versalhes. Durante essa reunião, os representantes da nobreza e do clero 

queriam manter a forma tradicional de um voto por estado, o que lhes garantia 

dois terços da votação. Já os deputados do terceiro estado, que eram maioria 

na Assembleia, queriam a contagem individual dos votos.

Apoiados pelo rei, os conservadores da nobreza e do clero não concordaram com 

a mudança nas regras e os trabalhos foram paralisados. Em reação, os deputados 

do terceiro estado proclamaram-se em Assembleia Nacional Constituinte com 

o objetivo de elaborar uma Constituição para a França, limitando o poder do rei.

• No Brasil atual, 

o voto de todos 

os eleitores tem 

o mesmo peso 

na escolha de 

um governante? 

Converse com os 

colegas sobre o 

sistema eleitoral 

brasileiro.

Investigando

A abertura dos Estados Gerais em Versalhes em 5 de maio de 1789. A pintura, de autoria de Louis-Charles Auguste (1790-1873), foi 
feita em 1839 e representa a sessão de abertura da Assembleia dos Estados Gerais. Óleo sobre tela, 400 cm 3 715 cm. Palácio 
de Versalhes, França.
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Atividade 

complementar

Integrar com 
Matemática

A partir da reflexão sobre 
o Terceiro Estado e a diferen-
ça social da época, construa 
um gráfico representando a 
divisão da população fran-
cesa entre os três estados. 
Para isso, transforme os da-
dos (aproximados) a seguir 
em porcentagens. Sugerimos 
a construção de um gráfico 
tipo pizza.

Primeiro Estado: 120 mil 
pessoas.

Segundo Estado: 350 mil 
pessoas.

Terceiro Estado: 24 mi-
lhões de pessoas.

Total da população fran-
cesa: 24 milhões e 470 mil 
pessoas. 

Resposta. No gráfico tipo 
pizza devem aparecer os 
seguintes percentuais: Pri-
meiro Estado (0,49%), Se-
gundo Estado (1,43%); 
Terceiro Estado (98,07%). 

Como sugestão para traba-
lhar essas habilidades, acom-
panhe a Sequência Didática 

“Revolução Francesa na vi-

são de Jacques-Louis David” 

localizada no material digital 
do Manual do Professor.

 Investigando
Sim, de acordo com o artigo 14 da Constituição federal bra-

sileira, o voto é universal, direto e secreto, com igual valor 
para todos. 
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Queda da Bastilha

Com sua autoridade ameaçada, o rei mandou dissolver a 

Assembleia Nacional Constituinte. Porém, os deputados do 

terceiro estado, liderados pela burguesia, resistiram até alcan-

çar seus objetivos. O rei Luís XVI enviou tropas para enfrentar 

a revolta, mas os revolucionários já tomavam as ruas de Paris, 

exigindo “liberdade, igualdade e fraternidade”.

No dia 14 de julho de 1789, revolucionários invadiram a pri-

são da Bastilha, considerada um símbolo do poder absolutista. 

Nessa prisão, eram mantidos criminosos comuns e adversários 

políticos. Ao invadi-la, os revolucionários libertaram os presos 

e se apoderaram das armas guardadas no local.

A revolta popular iniciada em Paris espalhou-se pela França. O rei foi, então, 

obrigado a aceitar as medidas da Assembleia Nacional Constituinte.

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

Em 1789, a Assembleia Constituinte aboliu o regime feudal e os privilégios 

tributários do clero e da nobreza. Além disso, proclamou a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, que se inspirava em ideias iluministas. Os 

principais pontos desse documento eram:

• respeito pela dignidade humana; 

• liberdade de pensamento e de opinião; 

• igualdade dos cidadãos perante a lei; 

• direito à propriedade individual; 

• direito de resistência à opressão política.

Essa Declaração anunciava a passagem dos súditos, educados para obedecer 

ao soberano do Antigo Regime, para os cidadãos do Estado contemporâneo. A 

partir de então, os líderes revolucionários estimulavam a formação de cidadãos, 

que teriam o direito de pensar livremente e de participar da vida pública. 

O estudo da Revolução Francesa mostra que a cidadania não nasceu de re-

pente nem saiu pronta de um documento, como se fosse uma doação feita à 

sociedade pelos donos do poder. Tanto no século XVIII quanto nos dias atuais, 

a cidadania é uma construção dos sujeitos históricos.

H
u
lt
o
n
-D

e
u
ts

ch
 C

o
lle

c
ti
o
n
/C

o
rb

is
/G

e
tt

y
 I
m

a
g
e
s

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
.

Em 14 de julho de 1789, a 
população francesa invadiu 
a Bastilha. Todos os anos, 
os franceses comemoram 
a Revolução nesse dia, que 
é um feriado nacional. Na 
imagem, observamos um 
detalhe de gravura do final do 
século XVIII, que representa 
um grupo de soldados 
disparando contra a Bastilha. 
Coleção particular.

A Versalhes, a Versalhes, 
gravura colorida 
representando a marcha de 
mulheres ao palácio real em 
outubro de 1789. Museu 
Carnavalet, Paris, França.
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 Outras indicações
Para mais informações so-

bre a participação das mulhe-
res na Revolução Francesa, 
sugerimos a seguinte leitura:

MORIN, Tania Machado. Vir-

tuosas e perigosas: as mulhe-
res na Revolução Francesa. 
São Paulo: Alameda, 2013.

A autora analisa o papel 
das mulheres, de classes so-
cias e de lugares de fala dis-
tintos durante o período revo-
lucionário, e a importância 
dessa par ticipação para a 
luta por mais direitos sociais 
e políticos. 

 Orientações didáticas 
Ao abordar a Tomada da 

Bastilha, isto é, a invasão do 
símbolo do absolutismo, no 
dia 14 de julho de 1789, suge-
rimos que problematize a me-
mória popular francesa quanto 
a esse acontecimento nos 
dias de hoje, pois esta data é o 
feriado nacional mais come-
morado na França. No espaço 
onde ficava situada a antiga 
Bastilha, totalmente demoli-
da, foi construída a praça da 
Bastilha, importante ponto de 
encontro dos franceses.

Atividade complementar

Integrar com Arte

Analise com os estudantes a gravura A Versalhes, a Versa-

lhes e incentive-os a refletir sobre o assunto. Algumas pergun-
tas possíveis são: O que essas mulheres estão fazendo? Que 
tipos de objeto aparecem na gravura? É possível afirmar que 

as mulheres também lutaram ativamente no processo revolu-
cionário? Por quê?

O exercício de análise da imagem propicia aos estudantes a 
reflexão sobre o processo revolucionário e seus agentes. É 
também uma maneira de reforçar o protagonismo das mulhe-
res na luta por transformações sociais no período.

8HISTORIARg20MP_U1_cap04_050a065.indd   56 11/4/18   5:19 PM



57UNIDADE 1 - CAPêTULO 4 - MANUAL DO PROFESSOR

Constituição Civil do Clero

Em 1790, a Assembleia aprovou a Constituição Civil do Clero, que permitiu o 

confisco de terras da Igreja e subordinou os sacerdotes à autoridade do Estado.

O papa não aceitou as determinações da Assembleia. Então, os sacerdotes 

fiéis a Roma tiveram de escolher entre sair da França ou obedecer a lei para 

ficar no país. Até 1794, cerca de 300 mil pessoas (religiosos e nobres) fugiram 

para o exterior, levando riquezas em dinheiro e joias valiosas. No estrangeiro, 

organizaram-se tropas para reagir contra a Revolução Francesa.

 Monarquia constitucional (1791-1792)
Em 1791, a Assembleia aprovou uma Constituição para França, que estabe-

lecia novos rumos para o país. Com esse documento, a França tornou-se uma 

monarquia constitucional. A Constituição instituiu, entre outras coisas:

• a igualdade jurídica entre os cidadãos, mas com a manutenção da escravi-

dão nas colônias;

• a liberdade de produção e de comércio, diminuindo a interferência do 

Estado na economia e proibindo as greves de trabalhadores. Isso favoreceu 

a alta burguesia, que se tornou um dos grupos mais poderosos da França; 

• a redução do poder do clero, garantindo a liberdade religiosa, a separação 

do Estado e da Igreja e a nacionalização dos bens do clero;

• a divisão dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário); 

• a representatividade popular pelo voto. Mas somente os cidadãos com 

renda alta tinham o direito de votar. Os trabalhadores, os desempregados e 

as mulheres foram excluídos dos direitos políticos, embora representassem 

cerca de 80% da população.

Retrato de Marie-Olympe de 
Gouges. 1784. Aquarela do 
Museu Carnavalet, Paris, França. 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional em 1789, 

limitava a cidadania aos homens. As mulheres, porém, participavam das discussões revolucionárias. Em 

1791, Marie-Olympe de Gouges apresentou para a aprovação da Assembleia 

Nacional a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em que defendia:

Outras HISTÓRIAS

Art. 1o. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem.  

As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. [...].

Art. 11o. [...] A livre comunicação de pensamentos e de opiniões é um 

dos direitos mais preciosos da mulher [...].

GOUGES, Marie-Olympe de. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. 1791. 
Biblioteca Virtual de Direitos Humanos Ð USP. Disponível em: <http://www.direi 

toshumanos.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- 

dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html>. Acesso em: 10 ago. 2018.

Esse documento não foi aprovado pela Assembleia Nacional e Marie-Olympe 

de Gouges, considerada monarquista, foi guilhotinada em 1793.

Faça no cadernoAtividade
• Além dos direitos indicados na declaração de Marie-Olympe de Gouges, que outros direitos são funda-

mentais às mulheres?
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 Orientações didáticas 
Comente que o Hino Nacio-

nal francês, a Marselhesa, teve 
origem na Revolução Francesa 
e era uma canção entoada pe-
los revolucionários. É possível 
reproduzi-lo em sala de aula e 
analisá-lo como uma fonte his-
tórica importante. 

 Outras Histórias
Respostas pessoais. Os alunos poderão indicar que as mulhe-

res, no mundo contemporâneo, reivindicam direitos como o aces-
so à educação e ao trabalho em diversos contextos.

Leitura complementar
Olympe de Gouges era 

uma vanguardista. Na Pa-
ris de Maria Antonieta e 
Luís XVI, ela defendia a 
emancipação das mulhe-
res, a instituição do divór-
cio e o fim da escravatura. 
À frente de um grupo de 
teatro formado apenas por 
mulheres, Olympe debatia 
suas ideias nas peças que 
escrevia, em panf letos e 
até em cartazes, que man-
dava colar pela cidade.

Em um de seus panfletos 
mais conhecidos, a Decla-
ração dos Direitos da Mu-
lher e da Cidadã, Olympe 
conclamava à ação: “Ó 
mu l h e r e s !  Mu l h e r e s , 
quando deixareis vós de 
ser cegas?”. Era uma refe-
rência direta à Declaração 
dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 1789, do-
cumento símbolo da Revo-
lução Francesa, mas que 
pouco dizia sobre os direi-
tos do sexo feminino.

No decorrer da revolução 
que derrubou a monarquia 
aos gritos de Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, 
Olympe não se limitou a 
criticar as mazelas do An-
tigo Regime.

VILLAMÉA, Luiza. Olympe de 
Gouges, a pioneira do feminis-

mo que foi parar na guilhotina. 
Geledés, out. 2016. Disponível 

em: <https://www.geledes.org.
br/pioneira-do-feminismo-

que-foi-parar-na-guilhotina/>.
Acesso em: 5 ago. 2018. 
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Reações do rei e da nobreza

Luís XVI não aceitou perder seus poderes e passou a tramar contra a Revolu-
ção. Estabeleceu contatos com nobres franceses que haviam fugido e com os 
monarcas da Áustria e da Prússia, que também se sentiam ameaçados com o 
que ocorria na França, pois governavam monarquias absolutistas. Organizaram, 
então, um exército que invadiria o território francês para restabelecer o abso-
lutismo no país.

Porém, quando Luís XVI tentou escapar da França para se unir a esse exército, 
foi reconhecido, reconduzido a Paris e mantido sob vigilância. Em meio a esses 
acontecimentos, um exército austro-prussiano invadiu a França, apoiado secre-
tamente pela família real, que revelava segredos militares às tropas estrangeiras.

Líderes da Revolução, como Danton e Marat, apelaram para que todos os 
cidadãos lutassem em defesa do país. Isso contribuiu para que o exército inva-
sor fosse derrotado.

 Convenção Nacional (1792-1795)

A vitória contra os estrangeiros fortaleceu os revolucionários. Acusado de 
traição à pátria, o rei continuava preso, mas os deputados da Assembleia se 
recusavam a puni-lo. 

Em 1792, os principais líderes da burguesia proclamaram a República. A As-
sembleia foi substituída pela Convenção Nacional com a missão de elaborar 
uma Constituição Republicana para a França, que ficaria pronta em 1793. 

A essa altura, as forças políticas mais importantes do país dividiam-se em três 
grupos:

• girondinos, representavam a alta burguesia. Eles defendiam posições mo-
deradas e temiam que as camadas populares assumissem o controle da 
Revolução;

• jacobinos, representavam a pequena burguesia e o operariado de Paris. De-
fendiam posições mais radicais e eram apoiados pelos sans-culottes;

• planície, representava principalmente a burguesia financeira. Mudava de po-
sição de acordo com suas conveniências, quase sempre apoiando quem esti-
vesse no poder. 
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Gravura representando a 
execução da rainha Maria 

Antonieta, em 1793. Ela foi 
uma das muitas pessoas 
guilhotinadas durante a 

Revolução. A guilhotina foi 
desenvolvida pelo médico 

e deputado Joseph-Ignace 
Guillotin. Reprodução de 

imagem do século XVIII. 
Coleção particular.
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 Orientações didáticas
Explique aos estudantes 

que as denominações “direi-

ta”, “esquerda” e “centro”, uti-

lizadas na política atualmen-

te, provêm da forma como 

esses grupos se posiciona-

ram na Assembleia Nacional, 

ou seja, é uma herança da Re-

volução Francesa: jacobinos à 

esquerda, os girondinos à di-

reita e a planície, no centro. 

Essa divisão é utilizada atual-

mente para refletir posições 

ideológicas. 

Leitura complementar
Em relação a 89, o terror é 

apresentado quase sempre 
como expressão de uma for-
ça histórica, incontrolável, 
cujo principal resultado, a 
queda do Antigo Regime, 
estava perfeitamente sinto-
nizado com os desígnios 
próprios ao Iluminismo, 
ainda que os meios violen-
tos utilizados para se atingir 
tal fim fossem condenáveis 
do ponto de vista das pró-
prias Luzes. Era preciso 
normalizar a vida em socie-
dade, era preciso “fixar” 
apenas os resultados da Re-
volução, tidos como virtuo-
sos, e abolir os meios que 
foram utilizados, tidos co-
mo cruéis, bárbaros, desu-
ma nos ,  a nt ípodas das 
Luzes. Nesse sentido, pare-
ce haver uma espécie de 
drama de consciência no 
interior do pensamento ilu-
minista em relação à Revo-
lução de 89: de um lado, 
aceita, de bom grado, fazer 
da queda do Antigo Regime 
um resultado para o qual 
ele teria sido decisivo; de 
outro, recusa, enojado, os 
meios violentos utilizados e 
não aceita qualquer filiação 
ideológica com eles.

ALVES, Marcelo. Da virtude 
ao terror: o itinerário de um 

pensador revolucionário. 
Princípios, Natal, v. 15, n. 23, 

p. 89-116. jan./dez. 2008, 
Disponível em: <https://

periodicos.ufrn.br/principios/
article/view/455/391>. 

Acesso em: 6 ago. 2018.

 Orientações didáticas
Problematize com os estudantes o período da ditadura jaco-

bina, momento em que o processo revolucionário atingiu o radi-

calismo e foi marcado por extrema violência. Ao mesmo tempo 

que seu líder, Robespierre, colocou em prática muitos dos ideais 

postulados pela Revolução, este foi o responsável pelo período 

conhecido na história como Terror. Esse aspecto é importante 

para que os alunos percebam as incoerências e as contradições 

dentro do movimento revolucionário, já que as ideias de liberda-

de, igualdade e fraternidade não foram aplicadas a todos duran-

te o período. Ao mesmo tempo, é importante destacar que foi no 

governo de Robespierre que ocorreu a concretização do ideário 

iluminista, a liberdade e igualdade perante a lei, a instituição do 

sufrágio universal masculino, a abolição da escravidão nas co-

lônias francesas, a criação do ensino público e gratuito, entre 

outras transformações sociais importantes da época. A questão, 
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Esses grupos tinham diferentes opiniões sobre qual deveria ser o destino do 

rei. Os girondinos o defenderam, mas os jacobinos queriam condená-lo à morte. 

Depois de julgado, o rei foi guilhotinado diante de uma multidão. Pouco depois, 

a rainha Maria Antonieta, sua esposa, também foi condenada à guilhotina.

A execução da família real constituiu um duro golpe contra o absolutismo e 

fortaleceu os jacobinos.

Ditadura jacobina

A execução do rei provocou a revolta dos girondinos e uma reorganização 

das forças monarquistas estrangeiras. Nesse contexto de conflitos internos e 

externos, os jacobinos, com apoio dos sans-culottes, tomaram o poder.

Os jacobinos centralizaram o governo por meio do Comitê de Salvação Pú-

blica, órgão responsável pelo controle do exército e da administração do país. 

Esse órgão recrutou milhares de jovens para o exército, tabelou o preço dos 

alimentos, aumentou os impostos para os ricos, aboliu a escravidão nas colô-

nias francesas e concedeu maior proteção aos pobres, idosos e desempregados.

Paralelamente a essas medidas, os jacobinos instalaram uma ditadura sob a 

liderança de Robespierre (1758-1794). Instauraram o Tribunal Revolucioná-

rio, encarregado de vigiar e punir quem fosse considerado traidor. Calcula-se 

que o Tribunal condenou à morte entre 40 e 50 mil pessoas. Esse período, 

conhecido como fase do Terror, é considerado o mais radical da Revolução e, 

também, o momento de sua consolidação.

Além disso, durante o governo de  

Robespierre, entrou em vigor a Constitui-

ção de 1793, que dizia que a finalidade 

do governo era estabelecer a felicidade de 

todos. Entre os direitos assegurados pela 

nova Constituição estavam o voto univer-

sal masculino, o direito de rebelião e o di-

reito ao trabalho.

No final de 1793, o governo conseguiu 

conter as forças contrarrevolucionárias 

estrangeiras. No entanto, o medo do ter-

ror revolucionário havia tomado conta de 

grande parte dos políticos franceses.

Sem a ameaça de invasão estrangeira, os 

girondinos e os membros da planície uni-

ram-se contra o governo de Robespierre. 

Ele e seus aliados mais próximos foram pre-

sos em 1794 e guilhotinados logo depois.

L
e
e
m

a
g
e
/C

o
rb

is
/G

e
tt

y
 I
m

a
g
e
s
/C

a
s
tl
e
 M

u
s
e
u
m

, 
V
e
rs

a
ill

e
s
, 
F
ra

n
c
e

Retrato de Jean-Baptiste Belley, deputado 
de Santo Domingo e membro da Convenção, 

feito pela pintora Anne-Louis Girodet de 
Roucy-Trioson, em 1797. Óleo sobre tela, 

159,5 cm 3 112,8 cm. Palácio de Versalhes, 
França. Nascido na ilha de Gorée (atual 

Senegal), em 1747, Belley foi escravizado 
e enviado para Santo Domingo. Depois 

de comprar sua liberdade e ingressar 
no Exército, tornou-se deputado da 

Convenção Nacional, onde defendeu 
a abolição da escravidão nas colônias 

francesas, o que ocorreu em  
4 de fevereiro de 1794.
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Leitura complementar

Como o antigo calendá-
rio gregoriano tinha por 
base eventos cristãos, os 
revolucionários franceses 
pretenderam criar um no-
vo calendário que repre-
sentasse a visão de mundo 
da burguesia. Para isso se-
ria necessário usar do ra-
cionalismo e eliminar as 
referências religiosas da 
marcação do tempo. [...]

Ainda com o objetivo de 
excluir as referências reli-
giosas, o matemático Gil-
ber t  Rom me i nst it u iu 
semanas de 10 dias, com 
três semanas em cada um 
dos 12 meses. Sendo as-
sim, cada mês ter ia 30 
dias. O objetivo era elimi-
nar os domingos, pelo fato 
de ser dia de adoração a 
Deus. Os feriados cristãos 
também foram retirados 
do calendário.

Com o auxílio do poeta 
Fabre d’Eglantine, os me-
ses foram renomeados [...].

Outono: Vindimiário 
(referência à colheita da 
uva); Brumário (referência 
às brumas, aos nevoeiros); 
Frimário (referência às 
geadas).

Inverno: Nivoso (refe-
rência à neve); Pluvioso 
(referência às chuvas); 
Ventoso (referência aos 
ventos). 

Primavera : Germinal 
(referência à germinação); 
Florial (referência às f lo-
res); Prairial (referência 
aos prados).

Verão: Messidor (refe-
rência às colheitas); Ter-
m i d o r  (r e f e r ê n c i a  a o 
calor); Frutidor (referência 
ao fruto, à frutificação).

[...]

O calendário da Revolu-
ção Francesa foi abolido 
em 1805, quando Napo-
leão estava no poder. [...]

UOL, Brasil Escola. Calendário 

da Revolução Francesa. Dispo-
nível em: <https://brasilescola.

uol.com.br/historiag/calenda 
rio-revolucao-francesa.htm>. 

Acesso em: 24 set. 2018. 

portanto, permite aos estudantes refletir sobre o período com 

criticidade e perceber os aspectos positivos e negativos do mo-

vimento revolucionário.

Comente com os estudantes a criação do calendário revolu-

cionário após a Proclamação da República e a instituição da Con-

venção Nacional. De modo a romper com a antiga ordem, o ca-

lendário se baseou na dinâmica da natureza e possuía caracte-

rísticas anticlericais.
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Painel

A morte de Marat 

Em 1793, ano de fortes agitações políticas, o líder jacobino Jean-Paul Marat foi morto com uma pu-

nhalada no coração por Charlotte Corday, a mando dos girondinos. 

No mesmo ano, Jacques-Louis David criou a obra-prima A morte de Marat. Nela, Marat é transforma-

do em mártir, um herói que teria morrido defendendo sua causa. Esse quadro marcante inspira artistas 

até os dias atuais.

Na recriação da obra feita pelo brasileiro Vik Muniz, por exemplo, o líder jacobino Marat foi substi-

tuído por Sebastião Carlos dos Santos, fundador e presidente da Cooperativa de Catadores de Material 

Reciclável do Jardim Gramacho (Rio de Janeiro).

A seguir, veja um detalhamento da obra de Jacques-Louis David e conheça a recriação artística de Vik Muniz. 

1

3

4

2

A morte de Marat, 
de Jacques-Louis 

David. 1793.  
Óleo sobre tela,  

165 cm 3 128 cm. 
 Museu Real de 
Belas Artes da 

Bélgica, Bruxelas, 
Bélgica.
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Leitura complementar

Recomendamos a leitura 

do artigo a seguir para apro-

fundar a análise da pintura 

A morte de Marat. Durante a 

discussão, estimule a com-

paração entre a pintura ori-

ginal e a sua releitura em 

fotografia, elaborada pelo 

artista Vik Muniz.

David e sua arte perten-
ciam à Revolução Francesa. 
O pintor, também membro 
do parlamento por Paris, 
foi considerado um dos 
pintores franceses mais in-
fluentes, cuja arte se desti-
nav a  ao  p ovo,  não à s 
galerias. Uma de suas obras 
mais significativas foi “A 
morte de Marat”, pintada 
em 1793, após o aconteci-
mento da morte de Marat.

O quadro [...] traz um 
Marat, já morto, de pele 
muito clara, dentro da ba-
nheira e envolto em lençóis 
brancos. Nota-se a incisão, 
discreta e delicada, em seu 
peito, sem muitos vestígios 
de sangue. Há ainda um 
tampo de madeira colocado 
sobre a banheira, sendo uti-
lizado como uma mesa em 
cima da qual se nota uma 
carta ou uma lista. Outra 
carta também aparece em 
cima da caixa de madeira, a 
qual se encontra ao lado da 
banheira e sobre a qual 
também observamos di-
nheiro, uma pena, um tin-
teiro e o dizer “À Marat. 
David”. Há ainda outra pe-
na sendo segurada por 
Marat, cuja mão está próxi-
ma ao chão. Importa-nos 
ressaltar que todos esses 
elementos, o corte, as pe-
nas, o tinteiro e as cartas, 
relacionam-se ao manual, à 
ação humana de agir com 
as próprias mãos, além do 
fato de que todos os ele-
mentos, inclusive o corpo 
de Marat, rumam para o 
chão. Ademais, nota-se um 
contraste de cores entre 
Marat e os elementos envol-
vidos em sua morte e o fun-
do do quadro, negro e 
indeterminado. Esse con-
traste evidencia a luz lança-
da a Marat e destaca um 
corpo morto, pondo em fo-
co a questão da morte. 

A seção Painel intitulada “A 

morte de Marat” desenvolve 

as competências gerais e 

específicas CG3, CCH5, CEH3 

e CEH4.
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1
 O fundo é escuro, destacando a figura de Marat. Na obra, David busca simplicidade e ignora 

detalhes que considera sem importância.

2
 Segundo registros policiais da época, Marat foi assassinado durante o banho. Na pintura, é 

possível observar a arma do crime no chão.

3
 Para criar essa pintura, Jacques-Louis David estudou anatomia e arte greco-romana. Os múscu-

los e tendões de Marat foram desenhados com tanta habilidade que tornaram belo um corpo 

sem vida.

4
 Marat sofria de uma doença de pele que o obrigava a passar longos períodos em banhos de 

imersão. Por isso, sua banheira teria uma pequena escrivaninha, para permitir que ele traba-

lhasse durante o banho, que foi representada como um simples caixote de madeira. 

Marat (Sebastião), fotografia produzida pelo artista brasileiro Vik Muniz, em 2008. Para produzir essa obra, 
Muniz utilizou diferentes materiais encontrados no lixo e, depois, fotografou sua instalação. Esse processo  
de produção pode ser visto com mais detalhe no filme Lixo extraordinário. 
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[...] Observamos que o fo-
co que se dá ao corpo de 
Marat, através do contraste 
entre a escuridão do fundo 
e a luz e a claridade de seu 
corpo, trazem à tona e des-
tacam a figura do herói da 
Revolução Francesa. [...]

 “Marat-Sebastião: Pin-
turas do Lixo” é uma obra 
produzida pelo ar t ista 
plástico Vik Muniz, em 
parceria com os catadores 
de lixo do aterro sanitário 
do Jardim Gramacho, da 
cidade do Rio de Janeiro. 
Diferentemente da obra de 
David, trata-se de uma fo-
tografia, não de uma pin-
tura, a qual faz parte da 
série de obras “Imagens do 
Lixo”, desenvolvidas em 
2009. A fotografia traz a 
figura de Marat represen-
tada pelo catador Sebas-
tião Carlos dos Santos, o 
Tião [...]. Tal representa-
ção produzirá efeitos de 
sentido significativos [...]

Nota-se ainda que, assim 
como na obra de David, a fi-
gura do herói-revolucioná-
rio morto e a questão da 
morte são destacadas. O 
corpo do herói e os elemen-
tos envolvidos com a morte 
são produzidos em branco e 
ocupam o centro da obra. 
Ademais, assim como em “A 
morte de Marat”, há o con-
traste de cores entre a clari-
dade do corpo e o fundo, 
produzido em cores mais es-
curas e intensas. No entanto, 
interessa-nos ressaltar que, 
na fotografia, o fundo não é 
indeterminado, mas produ-
zido pelo lixo, repleto dele, o 
qual, segundo Bauman 
(2009), é o produto mais 
abundante da sociedade.

OLHER, Rosa Maria; BOITO, 
Fernanda Silveira. 

“Marat-Sebastião: pinturas do 
lixo” e “A morte de Marat”: 

o acontecimento do retorno de 
um enunciado. Calidoscópio, 

v. 12, n. 2, p. 164-165, maio/ago. 
2014. Disponível em: <http://

revistas.unisinos.br/index.php/
calidoscopio/article/viewFile/

cld.2014.122.04/4248>. 
Acesso em: 24 set. 2018.
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 Diretório (1795-1799)

Após a execução de Robespierre, a Convenção foi controlada pelos giron-

dinos, que representavam os interesses dos grandes comerciantes, banqueiros 

e industriais.

O governo decidiu elaborar uma nova Constituição para o país. Essa Cons-

tituição determinou que a França permaneceria uma República. Seu governo 

seria controlado pelo Diretório, órgão composto de cinco deputados eleitos 

pelo Legislativo.

O Diretório vigorou de 1795 a 1799, período em que a burguesia ampliou 

seu controle sobre o governo. Na época, o governo francês voltou a ser amea-

çado em duas frentes:

• internamente, por monarquistas e jacobinos, que promoviam revoltas;

• externamente, pelo ataque de monarquias absolutistas vizinhas.

Fonte: DUBY, Georges. Atlas hist—rico mundial. Madrid: Editorial Debate, 1992. p. 76.

Em meio a essa situação, o jovem general Napoleão Bonaparte ganhou pres-

tígio por seu desempenho militar. Com o apoio de burgueses influentes e do 

exército, ele derrubou o Diretório em 1799. O episódio ficou conhecido como 

o golpe de 18 Brumário.

Ao conquistar o poder, Napoleão consolidou as conquistas burguesas, encer-

rando o ciclo revolucionário.

Revolução na Europa (1789-1799)
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Leitura complementar

Durante o processo revo-

lucionário, muitos patrimô-

nios franceses foram des-

truídos, de forma a se contra-

por à antiga ordem e na ten-

tativa de apagar os seus 

vestígios históricos e cultu-

rais. Para essa discussão su-

gerimos o artigo a seguir. 

A Revolução Francesa foi 
um marco nesse processo.  
No que concerne aos mo-
numentos históricos, o pe-
r íodo que se seg u iu à 
Revolução foi desastroso 
pela devastações e saques 
praticados contra obras de 
arte, no intuito de destruir 
e apagar os símbolos das 
antigas classes dominantes, 
nobreza e clero.  Os edifí-
cios medievais foram as 
principais vítimas, mas, em 
realidade, o desprezo por 
eles e as intervenções muti-
ladoras haviam sido uma 
constante, mesmo anterior-
mente, sendo comum sua 
utilização como fonte de 
materiais de construção.  
Porém, a reação ao “vanda-
lismo” revolucionário, que 
ameaçava expurgar de solo 
francês os remanescentes 
da arte medieval, resultou 
em incipientes providências 
oficiais tomadas por um Es-
tado visando à tutela de 
monumentos históricos, le-
vando à criação de legisla-
ção sobre o assunto.

KÜHL, Beatriz Mugayar. A 
restauração de monumentos 

históricos na França após a 
Revolução Francesa e durante 

o século XIX: um período 
crucial para o amadurecimento 

teórico. Revista CPC, n. 3, 
p. 110-144, 1o abr. 2007. 
Disponível em: <http://

www.revistas.usp.br/cpc/
article/view/15601/17175>. 

Acesso em: 24 set. 2018. 

Leitura complementar

– Vovô, por que você ama a Revolução, se você mesmo fala dos 
massacres e da violência e se, afinal, diz que ela morreu?

– A Revolução é feita de sombra, mas, acima de tudo, de luz. 
Ela foi de uma enorme violência, por vezes descontrolada e 
selvagem, por vezes necessária para enfrentar um mundo an-
tigo que se defendia ferozmente. Também nisso ela permane-
ce como um importante alerta para que fiquemos atentos, pois 
essa violência continua à solta. Mas foi, e continua sendo, a 

base para uma enorme esperança, a esperança de mudar o 
mundo, eliminando as injustiças, em nome das luzes da razão 
e não de um fanatismo cego. Como se inscreveu na história em 
um momento determinado da evolução das forças econômi-
cas, sociais e culturais, sabemos que seu êxito teve origem na 
união das aspirações da burguesia e das classes populares. E, 
por causa disso, percebe-se bem tudo o que fica faltando: a 
conquista da igualdade pela mulher, a ratificação do fim da 
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 Igualdade, liberdade e fraternidade
As ideias de liberdade e igualdade nem sempre foram interpretadas 

da mesma maneira pelos revolucionários franceses.

Os burgueses, por exemplo, defendiam a liberdade econômica e a 

tolerância religiosa. Já outros membros do Terceiro estado defendiam 

um governo popular em que a liberdade pudesse diminuir as desi-

gualdades sociais.

Ainda hoje, as noções de liberdade, igualdade e fraternidade são 

interpretadas de formas diferentes. No Brasil, por exemplo, discute-se 

que não é possível haver liberdade individual com tamanha pobreza.

1. Na sua interpretação, o que significa liberdade e igualdade?

2. Para você, qual é o lugar da fraternidade no mundo globalizado? Comente essa 

questão com os colegas.

Investigando
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Tempo e transformação: o calendário revolucionário

No final do século XVIII, os líderes revolucionários franceses 

abandonaram o calendário cristão gregoriano e criaram um calen-

dário que seguia critérios ligados à ciência e à racionalidade. Se-

gundo eles, a Revolução Francesa deveria marcar uma nova forma 

de contar o tempo.

O calendário republicano foi oficializado em 1793 e iniciava-se em 

22 de setembro de 1792, dia em que a monarquia foi derrubada e 

foi proclamada a República na França. O ano passava a ter 12 meses 

de 30 dias e seus nomes remetiam à natureza, às colheitas ou às 

estações do ano no hemisfério norte: por exemplo, nivoso era o mês 

em que as nevascas começavam e brumário relacionava-se à bruma, 

ou seja, à névoa. 

Os cinco dias necessários para completar os 365 dias do ano eram 

feriados nacionais (chamados de sansculottides, em homenagem 

aos populares parisienses). A cada quatro anos, acrescentava-se um 

sexto dia (nos anos bissextos). A cada dez dias havia um feriado. 

Todas as datas festivas comemoravam eventos relacionados à Revo-

lução e as festas religiosas foram abolidas.

Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividades
1. Explique o que levou os revolucionários franceses a adotar um novo calendário.

2. Se você fosse criar um calendário novo, que critérios usaria? Invente novos nomes para os 12 meses do 

ano, considerando eventos ou transformações que ocorrem em cada um deles (festas, aniversários, férias, 

datas escolares, estações do ano).
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Manifestantes seguram placas 
com o lema da Revolução 
Francesa “liberdade, igualdade, 
fraternidade” durante 
manifestação contra a xenofobia 
em Coblença, Alemanha, em 21 
de janeiro de 2017.

Além do calendário, os revolucionários propuseram novas medidas para um novo 
tempo, como o relógio decimal, dividido em 10 horas, e a padronização de volumes, 

pesos e medidas. Ilustração de Louis Lafitte e Tresca Salvadore para o mês brumário, do 
calendário francês. Século XVIII. Biblioteca Nacional da República Tcheca, Praga.
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escravidão, mas, sobretudo, a eliminação das desigualdades sociais [...] 

– Você acredita que para nós, jovens, que vemos de tão longe, ela ainda tem 
sentido?

– [...] Conhecemos, daí em diante, outras revoluções que se diziam iguali-
tárias, na Rússia e em outros lugares, e delas nos restou o gosto amargo de 
um terrível fracasso. Mas o sonho e a necessidade de mudar o mundo conti-
nuam intactos. Pela história da Revolução Francesa, é essa mensagem que 
transmitimos a vocês, e a qual deverá ser transmitida às futuras gerações. 

VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa explicada à minha neta. 
São Paulo: Ed. Unesp, 2007. p. 99-101. 

Atividade 

complementar
1. Com base no excerto da 

obra A Revolução Fran-
cesa explicada à minha 
neta, sugerido em Leitu-
ra complementar, expli-
que o que o autor quis 
dizer quando afirmou 
que “A Revolução é feita 
de sombra, mas, acima 
de tudo, de luz”.

 Resposta. Espera-se que 
a partir dessa questão os 
estudantes possam re-
fletir novamente sobre 
o legado da Revolução 
Francesa e sobre seus 
pontos positivos e nega-
tivos. Segundo o autor, 
ela é feita de luz pelas 
conquistas sociais al-
cançadas e por seu dese-
jo de mudar o mundo. Já 
a sombra refere-se à 
enorme violência aplica-
da durante o processo 
revolucionário. 

2. Qual é, segundo o autor, 
a mensagem transmiti-
da pela história da Re-
volução e que deve ser 
repassada às gerações 
futuras?

 Resposta: A mensagem 
que deve ser passada 
para as futuras gera-
ções é que o sonho e a 
necessidade de mudar 
o mundo continuam in-
tactos. 

 Investigando
1. e 2. Tema para reflexão. 

Depois de ouvir as respostas 
dos estudantes, destaque que 
a palavra fraternidade vem do 
latim frater (irmão) e está as-
sociada à ideia de harmonia e 
união entre as pessoas. 

O texto “Igualdade, liberdade 
e fraternidade” contribui pa-
ra o desenvolvimento das 
competências gerais e es-
pecíficas CG1, CG2, CCH2, 
CCH5, CEH1, CEH2 e CEH4.

 Outras Histórias
1. A necessidade de romper com a contagem 

do tempo que se fazia anteriormente (ca-
lendário gregoriano).

2. Resposta pessoal. Os alunos podem res-
ponder e justificar suas respostas oral-
mente na sala de aula.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Antes do início da Revolução Francesa, um burguês 

anônimo que morava na cidade de Montpellier des-

creveu o lugar e as pessoas que ali viviam. Por sua 

descrição, é possível perceber que nem todos os 

membros do terceiro estado se consideravam iguais. 

A seguir, leia o que esse burguês escreveu sobre os 

trabalhadores, por ele chamados de artesãos:

Refletir e ampliar

Os artesãos são muito numerosos. [...] 
Estes cidadãos são extremamente úteis. 
Os dois outros estados não poderiam pas-
sar sem eles. É importante apoiá-los e dar-
-lhes trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é 
necessário submetê-los a padrões de pro-
bidade e legalidade. Porque a plebe é, por 
natureza, ruim, licenciosa e inclinada para 
os motins e a pilhagem. Só mantendo-os 
submetidos, através da execução rigorosa 
de bons regulamentos, é possível conse-
guir que cumpram seus deveres.

Nobreza, classes de habitantes. Descrição da 
cidade de Montpellier feita em 1768. Apud: 

DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos e 
outros episódios da história cultural francesa. Rio 

de Janeiro: Graal, 1986. p. 185.

Probidade: honestidade.

Plebe: nome que os antigos romanos davam à 

população comum, que não tinha direitos iguais 

aos dos nobres (patrícios). O termo foi usado em 

muitas sociedades –  como a da França do século 

XVIII e até mesmo a de hoje –  para caracterizar os 

mais pobres de forma depreciativa. 

Licencioso: indisciplinado, descumpridor das 

obrigações.

a) Como os artesãos são descritos no texto? 

b) Explique o que signiéca a seguinte frase: “Estes 

cidadãos são extremamente úteis. Os dois ou-

tros estados não poderiam passar sem eles”. 

2. Em dupla, leiam e interpretem a frase a seguir. 

Em dezembro de 1792, o rei Luís XVI respon-

deu desse modo à acusação de haver cometido 

vários crimes contra o povo francês:

– Não havia leis que me impedissem.

 Depois, respondam às questões.

a) Que princípios da Revolução Francesa pode-

riam ser utilizados para acusar o rei da França? 

Expliquem. 

b) Que características do Estado absolutista expli-

cam a resposta do rei? 

c) O que mudou após a Assembleia Constituinte? 

d) Na sua interpretação, uma ação que não é proi-

bida por lei é sempre justa? Debata o assunto 

com os colegas dando exemplos atuais. 

3. Pesquise na internet e em livros o que é uma Cons-

tituição e qual sua importância para a organização 

de uma sociedade e de um governo.

4. Agora vamos fazer um exercício de imaginação. 

Use a criatividade e imagine que você é membro 

do terceiro estado em plena França pré-revolucio-

nária e que é possível dirigir-se ao rei por meio de 

uma correspondência. Escreva uma carta ao rei 

Luís XVI. O que você escreveria?

A oficina de costura, pintura feita 
por Antoine Raspal em 1760. A obra 
representa o trabalho de costureiras 
em Arles, na França. Óleo sobre tela, 
40,5 cm x 32,5 cm. Museu Reáttu, 
Arles, França.
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  Oficina de História

Refletir e ampliar
1. a) Como cidadãos extrema-

mente úteis e numerosos na 
sociedade. 

 b) Significa que o burguês 
não ignora a importância 
desse grupo para a manu-
tenção do Estado francês, 
uma vez que é o terceiro 
estado que realiza os servi-
ços artesanais, mecânicos 
e agrícolas dos quais todos 
se beneficiam. 

2. a) O princípio da igualdade 
entre os cidadãos perante a 
lei e o direito de resistência 
à opressão política.

 b) Não havia Constituição 
e o direito do rei era consi-
derado de origem divina.

 c) Com a Constituição for-
mulada pela Assembleia 
Constituinte, o rei passou a 
ter de obedecer à lei por ela 
estabelecida e, com isso, 
teve seu poder reduzido.

 d) Resposta pessoal e te-
ma para a reflexão. Ressal-
te que algumas atitudes, 
mesmo que não proibidas 
por lei, podem ser injustas 
e contrárias à ética. 

3. Tema para pesquisa e re-
flexão. Ressalte que Cons-
tituição é um conjunto de 
leis, regras e normas de 
um país que norteia a atua-
ção do Estado. 

4. Resposta pessoal. Ativida-
de experimental. Estimule 
a criatividade dos estu-
dantes. Sugira que as car-
tas tratem de alguns as-
pectos da época aborda-
dos neste capítulo.
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5. A seguir, leia trechos da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, publicada em 1789,  

e responda:

Gravura do século XVIII, de autor 
desconhecido. Museu Carnavalet, 
em Paris, França.

Quadro 
produzido 
em 1789 com 
os artigos da 
Declaração 
dos Direitos do 
Homem e do 
Cidadão. Museu 
Carnavalet, 
Paris, França.

Fontes históricas

[...] 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 igual-

mente admissíveis a todas as dignidades, 

lugares e empregos públicos, segundo a sua 

capacidade e sem outra distinção que não 

seja a das suas virtudes e dos seus talentos.

[...] Art. 11o A livre comunicação das 

ideias e das opiniões é um dos mais precio-

sos direitos do homem. Todo cidadão pode, 

portanto, falar, escrever, imprimir livre-

mente, respondendo, todavia, pelos abusos 

desta liberdade nos termos previstos na lei.

Declaração dos Direitos do Homem e do  
Cidadão. 1789. Biblioteca Virtual de Direitos Huma-

nos Ð USP. Disponível em: <http://www.direi 
toshumanos.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: 23 fev. 2018.

a) Explique os artigos 6o e 11o com suas palavras. 

Qual é o assunto principal de cada um deles?

b) Relacione esses artigos com algumas ideias ilumi-

nistas. Caso ache necessário, retome o capítulo 2.

c) Na sua opinião, os direitos estabelecidos nesses 

artigos são respeitados no Brasil atual? Reflita e 

debata com os colegas.

6. Observe a gravura abaixo, que representa os três estados franceses em um período anterior à Revolução. 

Em seguida, sob a orientação do professor, faça o que é pedido.

Integrar com ARTE

a) Identifique e descreva as personagens que re-

presentam cada um dos estados da sociedade 

absolutista.

b) Observe a posição em que as personagens fo-

ram retratadas. Em sua opinião, o que o autor 

quis mostrar com essa gravura?

c) Em sua opinião, quais foram as mudanças mais 

significativas decorrentes da Revolução France-

sa? Como elas alteraram a vida das pessoas?R
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Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências da BNCC: 

• CG1 (atividades 2, 3 e 5);

• CG2 (atividades 4 e 6);

• CG3 (atividade 6);

• CG4 (atividades 4 e 5);

• CG9 (atividades 2 e 5);

• CG10 (atividades 2 e 5);

• CCH2 (atividades 2, 3 e 
5);

• CCH4 (atividade 4);

• CCH5 (atividades 2 e 5); 

• CCH6 (atividades 2 e 4);

• CEH1 (atividades 2, 3 e 5);

• CEH3 (atividades 1, 2, 4, 
5 e 6);

• CEH4 (atividades 1 e 2).

Fontes históricas
5. a) É importante que os es-

tudantes ressaltem que 
no artigo 6o está contida a 
ideia de igualdade, e no ar-
tigo 11o a concepção de li-
berdade, ambas lemas da 
Revolução Francesa. 

 b) Os estudantes devem 
refletir sobre os ideais da 
Revolução Francesa e res-
saltar a inf luência das 
concepções do Iluminis-
mo neste movimento. 

 c) Resposta pessoal e tema 
para debate. É importante 
que se discuta em sala de 
aula a atual situação políti-
ca e social do Brasil.

Integrar com Arte
6. a) O terceiro estado, que 

segura uma enxada, repre-
senta o trabalho. O clero e 
a nobreza, que aparecem 
“montados” no terceiro es-
tado, exibem vestimentas 
e acessórios que identifi-
cam sua riqueza e seu 
prestígio.

 b) O autor quis mostrar 
que o terceiro estado era 
responsável pelo susten-
to do clero e da nobreza.

 c) Resposta pessoal. Soli-
cite aos estudantes que 
relacionem essas mudan-
ças com a gravura. 
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UNIDADE 1

5
Do súdito ao cidadão

CAPÍTULO

• Você já ouviu falar de Napoleão? 

O que sabe sobre ele? Comente com 

os colegas.

Investigando

Época de 
Napoleão

Detalhe de Napoleão em seu 
gabinete, óleo sobre tela feito 
em 1812 por Jacques-Louis 
David. 203,9 cm 3 125,1 cm. 
Galeria Nacional de Washington 
D.C., Estados Unidos.

No início do século XIX, o general francês 

Napoleão Bonaparte tornou-se um dos 

homens mais poderosos da Europa. Duran-

te seu governo, os franceses participaram 

de várias guerras e conquistaram outros 

países. Porém, esse período também foi 

marcado por tragédias como a morte de 

aproximadamente 1,8 milhão de franceses 

em decorrência das guerras.

Napoleão foi uma fi gura contraditória: 

embora fosse admirado por sua inteligên-

cia, era criticado por sua ambição de poder. 

Sua fama percorreu o mundo e a memória 

de seus feitos permanece até os dias atuais.

R
e
p
ro

d
u
ç
ã
o
/G

a
le

ri
a
 N

a
c
io

n
a
l 
d
e
 W

a
s
h
in

g
to

n
, 
E

U
A

.

66

 Objetivos do capítulo
• Estudar alguns aspectos e 

alterações nas sociedades 
do Antigo Regime.

• Conhecer aspectos da so-
ciedade francesa durante 
o governo de Napoleão.

• Contextualizar os proces-
sos ocorridos na França e 
as relações com outras 
sociedades.

 Investigando
Resposta pessoal. A per-

gunta tem como objetivo per-
mitir aos estudantes que dis-
cutam o papel dos “heróis” na 
história. É importante refletir 
sobre a construção da histó-
ria, seus vários eventos, cada 
um com sua importância, de 
modo a desmistificar a ideia 
de que ela é feita somente de 
grandes nomes e fatos.

  Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objeto de conhecimento Habilidade

Revolução Francesa e seus desdobramentos
EF08HI04 – Identificar e relacionar os processos da Revolução Fran-
cesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo.
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Napoleão discursa aos soldados antes da Batalha das Pirâmides, 
21 de julho 1798, pintura de Antoine-Jean Gros. Óleo sobre 
tela, 389 cm 3 505 cm. Palácio de Versalhes, França.
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Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4; CG9; 

CG10.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH2; CCH4; CCH5; CCH6; 

CCH7.

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3.
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 Governo de Napoleão

Em sua carreira militar e política, Napoleão Bonaparte teve uma ascensão im-

pressionante. Ele nasceu em 1769, na Córsega, uma ilha pertencente à França. 

Aos 10 anos de idade, ingressou na escola militar e, aos 16 anos, foi promovido 

a segundo-tenente do exército.

Durante a Revolução Francesa, Napoleão demonstrou um brilhante talento 

militar. Por isso, com apenas 24 anos, foi nomeado general, tornando-se o 

homem mais jovem a ocupar esse posto no exército francês. Posteriormente, 

ele comandou diversas batalhas 

de forma competente e sua fama 

espalhou-se.

Com o golpe de 18 Brumário, 

Napoleão chegou ao poder e go-

vernou a França por cerca de quin-

ze anos. O governo de Napoleão 

pode ser dividido em três perío-

dos: Consulado (1799 a 1804), 

Império (1804 a 1815) e Gover-

no dos Cem Dias (1815).
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 Consulado (1799-1804)

Durante o Consulado, o regime republicano foi mantido. O governo da Fran-

ça era composto de três indivíduos (cônsules), mas quem de fato mandava era 

Napoleão, eleito primeiro-cônsul. Ele comandava o Exército, nomeava os mem-

bros da administração pública, propunha leis e orientava a política externa.

Nesse período, Napoleão perseguiu seus opositores por meio da censura e 

da repressão policial. Apesar de seu perfil ditatorial e antidemocrático, ele não 

abandonou certos princípios da Revolução Francesa. Ao longo de seu governo, 

diversas reformas foram implantadas na economia, na educação e no direito, 

tais como:

• criação do Banco da França (1800) – que controlava a emissão de moedas, 

regulava a inflação, concedia empréstimos; 

• reorganização do ensino público – que passou a ter como objetivo formar 

cidadãos para servirem ao Estado. Difundiu-se também a ideia da universali-

zação do ensino laico e de que todos deveriam ter acesso à educação. 

O general Bonaparte no Conselho dos 
Quinhentos em Saint-Cloud, obra de 
François Bouchot feita em 1840. A 
pintura, um óleo sobre tela de 
421 cm 3 401 cm, representa o golpe 
de Estado de 1799, conhecido como 
18 Brumário, que colocou Napoleão 
Bonaparte no poder. Palácio de 
Versalhes, França.

68

Os textos “Governo de Na-
poleão”, “Consulado (1799-
-1804)” e “Império (1804-
-1815)”, incluindo a seção 
Investigando que os acom-
panha, desenvolvem as 
competências gerais e es-
pecíficas CG1, CG2, CG3, 
CCH2, CCH5, CCH6, CEH1, 
CEH2 e CEH3.

 Orientações didáticas
Explique para os alunos como o Consulado se organizava na prá-

tica e quais foram os indivíduos que, em teoria, dividiram o poder 
com Napoleão. Sabemos que, de início, os três cônsules foram Na-
poleão Bonaparte, Roger Ducos e Emmanuel Joseph Sieyès. No en-
tanto, já em dezembro de 1799, os dois últimos foram substituídos 

por Jean-Jacques-Régis de Cambacérès e Charles-François Lebrun. 
Logo, o comando que seria dividido entre os três passou a ser cen-
tralizado em Napoleão, então denominado Primeiro Cônsul. Assim, 
ainda que Napoleão não fosse considerado de fato o chefe de Esta-
do francês no período, na prática o poder era exercido por ele.

 Outras indicações
Para mais informações so-

bre a vida de Napoleão Bo-
naparte, sugerimos a leitura 
das seguintes biografias:

• ENGLUND, Steven. Napo-
leão: uma biografia política. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2005. Na obra, o historiador 
estadunidense apresenta 
um vasto levantamento do-
cumental sobre o período a 
fim de pensar sobre os as-
pectos políticos da figura 
de Napoleão, sendo uma 
biografia menos voltada à 
vida privada e aos feitos mi-
litares do estadista fran-
cês. A obra mistura lingua-
gem literária acessível e 
densa pesquisa para recriar 
a França do período, perce-
bendo as conexões entre 
Napoleão e o império por ele 
criado de modo a levantar 
questões sobre o mito em 
torno dessa figura.

• TULARD, Jean. Napoleão: o 
mito do salvador. Rio de Ja-
neiro: Casa Jorge, 1996. O 
texto analisa aspectos so-
ciais, políticos e militares da 
vida de Napoleão e da so-
ciedade francesa moderna. 
Além disso, a obra discute 
como se enraizou o mito do 
salvador francês que perdu-
ra até a atualidade, apontan-
do para a necessidade de 
repensar as histórias sem-
pre construídas tendo como 
referência grandes homens 
e conquistadores.
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• elaboração de um Código Civil (1804) – que aboliu de vez os antigos pri-

vilégios da nobreza e do clero e consagrou alguns ideais iluministas, como: 

• a liberdade individual;

• a igualdade perante a lei;

• o respeito à propriedade privada;

• o casamento civil separado do religioso. 

O Código Civil francês influenciou na legislação de diversos outros países, 

inclusive na brasileira.

Essas medidas garantiram a estabilidade econômica e política do Estado, o 

que aumentou a popularidade de Napoleão. Com o apoio do povo e a aprova-

ção do Senado, Napoleão foi proclamado cônsul vitalício em 1802, conquis-

tando o direito de indicar seu sucessor ao governo. Na prática, isso significou a 

volta da monarquia hereditária.

 Império (1804-1815)
Em 1804, Napoleão e seu grupo político mobilizaram a opinião pública para 

implantar definitivamente o Império. Assim, foi realizada uma consulta popular 

(plebiscito) na qual quase 60% dos eleitores escolheram a monarquia como 

forma de governo, e Napoleão tornou-se imperador.

O novo imperador foi coroado em uma festa solene na catedral de Notre Dame. 

O papa Pio VII viajou a Paris para participar desse evento e coroar Napoleão. Duran-

te a cerimônia, em um gesto surpreendente, o imperador tirou a coroa das mãos 

do papa e coroou a si próprio. Com essa atitude, quis mostrar que não admitia 

autoridade superior à sua. Em seguida, coroou sua esposa, a imperatriz Josefina.

A coroação do Imperador Napoleão I e a coroação da Imperatriz Josefina na catedral de Notre-Dame em 2 de dezembro de 1804. Obra de 
Jacques Louis David, produzida entre 1806 e 1807. Óleo sobre tela de 621 cm x 979 cm. Museu do Louvre, Paris, França.

• Na sua opinião, 

por que o acesso 

à educação deve 

ser um direito de 

todos? Reflita sobre 

o assunto e debata 

com os colegas.

Investigando
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 Orientações didáticas
A obra da página 69 é um 

óleo sobre tela, medindo 

621 cm 3 979 cm, pertencen-

te gênero neoclássico. Ela 

integra o acervo do Museu do 

Louvre e representa a coroação 

de Napoleão na Catedral de 

Notre-Dame em 2 de dezembro 

de 1804. 

Em primeiro plano, vê-se 

Napoleão em pé com trajes tí-

picos de coroação e uma co-

roa de louros na cabeça, algo 

que pode remeter aos impe-

radores romanos. Napoleão 

coroa a si mesmo, sem qual-

quer interferência dos mem-

bros da Igreja, que observam 

a cena passivamente ao lado 

dos demais personagens. 

Abaixo, vê-se Josef ina de 

Beauharnais ajoelhada e já 

tendo recebido a coroa das 

mãos de seu marido. A repre-

sentação de David também 

aponta possíveis problemas 

familiares de Napoleão, ao po-

sicionar sua mãe, Maria Letí-

cia, ao fundo e o irmão José 

Bonaparte quase no limiar da 

tela à direita. Ambos não com-

pareceram à cerimônia por 

disputas políticas com Napo-

leão. São mostradas, ainda, 

as irmãs de Bonaparte, seu 

sobrinho e membros do Con-

sulado francês.

Destaque que a retomada 

de costumes monárquicos 

representava, em certa medi-

da, uma forma de retomar o 

poder centralizado, como Na-

poleão desejava.

 Investigando
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos reflitam sobre a 

questão percebendo o acesso à educação como algo conquis-

tado e que vem sendo debatido há séculos pelos Estados nacio-

nais. A noção atual de educação como direito foi, portanto, cons-

truída em um longo processo histórico.
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Durante o Império Napoleônico, formou-se uma 
corte composta de oficiais militares, membros da alta 
burguesia e da antiga nobreza. Também foram cons-
truídos grandes monumentos simbolizando o poder 
do Império, como o Arco do Triunfo (1806-1836), 
inspirado na arquitetura romana.

 Expansão militar

Ao longo do Império, Napoleão comandou uma 
série de campanhas militares para expandir os do-
mínios da França. Além disso, o exército francês foi 
fortalecido, tornando-se o mais poderoso da Europa.

Em 1805, as forças francesas tentaram invadir 
a Inglaterra, mas foram derrotadas na Batalha de  

Trafalgar, quando ficou demonstrada a superiorida-
de naval britânica. Nos anos seguintes, entre 1805 e 
1807, as forças napoleônicas atacaram o Egito, que 
era controlado pelos ingleses, e venceram batalhas 
na Áustria, Prússia e Rússia.

Em 1812, o Império francês atingiu sua extensão máxima, dominando gran-
de parte da Europa. Nesse território, viviam cerca de 50 milhões de pessoas 
(quase um terço da população europeia na época).

• Existem monumentos 
na região onde você 
mora? Você sabe o 
que eles simbolizam?

Investigando
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Fontes: elaborado com base em CHALIAND, Gérard; RAGEAU, Jean-Pierre. Atlas dos impérios. Lisboa: Teorema, 
1995. p. 73 e ALBUQUERQUE, Manoel M. de et al. Atlas hist—rico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro: FAE, 1986. p. 128.

A expansão militar da época Napoleônica foi criticada por diversos setores 
sociais. Na França, milhares de pessoas lamentavam a morte de familiares, en-
viados como soldados aos campos de batalha. Fora da França, as invasões na-
poleônicas despertavam reações nacionalistas nos povos conquistados. 

Império Napoleônico (1812)

O Arco do Triunfo foi 
construído entre 1806 e 1836 
para celebrar as conquistas 
militares francesas na época 
de Napoleão. Vista do Arco 
do Triunfo, na Avenida 
Champs Élysées, Paris, França. 
Fotografia de 2018.
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Leitura complementar

O texto aborda o imagi-

nário sobre Napoleão e a 

França na América portu-

guesa, construído com a 

chegada da Corte bragan-

tina ao Rio de Janeiro entre 

1808 e 1821. 

[...] Napoleão foi abun-
dantemente aproveitado 
na produção discursiva 
contrarrevolucionária, re-
sultante da prática confli-
tual do momento, para 
encarnar a grande figura 
da oposição. [...] Disto re-
sulta um Bonaparte recons-
truído como uma super 
entidade negativa que acaba 
por conglomerar em si as 
várias ameaças e medos, 
reais ou potenciais, a serem 
combatidos pelo governo 
português. [...] Napoleão 
passa a ser uma tela de 
projeção de ódios, medos e 
esperanças.

No discurso elaborado 
diretamente pela Coroa 
portuguesa no Brasil joa-
nino, ou aprovado por ela, 
acerca do inimigo, o voca-
bulário utilizado para se 
referir a ele revela, em um 
nível mais elementar e di-
reto, ecos fiéis do discurso 
detrator comum aos alia-
dos antirrevolucionários, 
de matriz essencialmente 
inglesa. A análise deste 
discurso revela como seus 
argumentos mais marcan-
tes tomam de empréstimo 
várias imagens caras à 
Lenda Negra napoleônica 
que, por sua vez, opera na 
contracorrente de todo o 
trabalho oficial da máqui-
na de propaganda de Bo-
naparte, a chamada Lenda 
Dourada [...].

 Investigando
Resposta pessoal. Para conduzir a discussão, pergunte aos 

alunos quais monumentos eles conhecem e quais os seus sig-

nificados. Por meio da questão, debata a importância do patri-

mônio material para a salvaguarda de uma memória sobre even-

tos passados. Além disso, será possível debater por que alguns 

significados se perdem ao longo do tempo e qual é o papel do 

historiador e dos cidadãos para garantir que esses monumentos 

continuem a implicar relações com o presente. Aponte, ainda, 

para a existência de monumentos controversos e que foram pro-

duzidos em um determinado tempo e espaço, dialogando com 

questões que já não fazem mais sentido no tempo presente.
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 Bloqueio Continental 

Em uma nova tentativa de atacar a Inglaterra, o governo de Napoleão 

decretou o Bloqueio Continental em 1806. Todos os portos do continen-

te sob a influência da França deveriam se fechar para o comércio com os 

britânicos. Essa medida visava enfraquecer os ingleses por meio da pres- 

são econômica.

O comércio com a Inglaterra era importante para a economia de diversos 

países que exportavam matérias-primas e o Bloqueio se estendeu tanto às mer-

cadorias produzidas na Inglaterra quanto às que eram fabricadas em suas co-

lônias. Também foram afetados todos os meios de comércio de que os ingleses 

dispunham, como portos e navios.

O Bloqueio Continental prejudicou a economia inglesa, mas não tanto quan-

to o governo francês esperava. Em várias regiões da Europa, a economia era 

predominantemente agrícola e muitas pessoas desejavam adquirir produtos 

industrializados ingleses. Assim, o contrabando desses produtos aumentou, e 

alguns governos não aderiram ao Bloqueio (como Portugal) ou decidiram rom-

pê-lo (caso da Rússia).

Como punição, tropas francesas invadiram Portugal. Essa invasão motivou 

a vinda da família real portuguesa e de sua Corte para o Brasil em 1808. Com 

isso, a sede do governo português foi transferida para o Rio de Janeiro. As 

repercussões dessa transferência serão estudadas no capítulo 8 deste volume. 

Posteriormente, em 1810, os franceses invadiram a Rússia.
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Detalhe do painel Chegada da fam’lia real portuguesa ˆ Bahia, primeira escala na transferência da Corte, que iria se estabelecer no Rio 
de Janeiro. Obra de Candido Portinari, produzida em 1952. Óleo sobre tela, 380 cm 3 580 cm. Coleção Banco BBM, Rio de Janeiro.
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Todavia, ao analisarmos 
com mais vagar o linguajar 
empregado na arenga por-
tuguesa de oposição napo-
le ôn ic a  na  A mér ic a  é 
possível detectar expectati-
vas e pretensões governa-
me nt a i s  l a t e nt e s ,  u m 
mal-estar generalizado 
diante de um mundo esta-
belecido que passa a sofrer 
várias torções e contrações, 
assim como várias demar-
cações do que não é bem-
-vindo ou aceito, ou seja, o 
que deve ser considerado 
como ameaça e que deve 
balizar o comportamento 
exemplar de súditos fiéis. 
Neste discurso, tanto quan-
to a representação do outro, 
interessa-nos igualmente 
a de si mesmo que aí vai 
sendo tecida no contrape-
lo pelo uso maniqueísta de 
vários pares de opostos que 
acabam por delimitar po-
los afetivos para os quais se 
canalizam as agressões e as 
aspirações do grupo. E nes-
ta autorrepresentação, que 
se estrutura por oposição à 
do inimigo, é que a verdade 
(no sentido daquilo que se 
quer como verdadeiro) é es-
tabelecida pelo governo lu-
so, do mesmo modo que o 
lócus político-ideológico 
que ele pretende ocupar. 
Eis, portanto, a importância 
de Bonaparte e nosso inte-
resse em trilhar sua fabrica-
ção enquanto superentidade 
opositora, para apreender-
mos os artifícios de reestru-
turação imaginária da mo-
narquia bragantina nos tró-
picos, de legitimação de 
seus interesses, em um mo-
mento de instabilidades e 
de embasamento do pensa-
mento contrarrevolucioná-
rio português.

STOIANI, Raquel. Napoleão 
visto pela luneta d’El-Rei: 

construção e usos políticos do 
imaginário francês e 

napoleônico na América 
portuguesa (ca. 1808-1821). Tese 
(Doutorado em História Social) 
– Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas. 
Universidade de São Paulo 

(USP). São Paulo, 2009. 
p. 166-167. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/
disponiveis/8/8138/tde-19022

010-125213/pt-br.php>. 
Acesso em: 24 set. 2018. 
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 Invasão da Rússia

Em 1812, os franceses invadiram a Rússia para obrigá-la a manter o bloqueio 

comercial aos ingleses. As tropas francesas avançavam pelo imenso território 

da Rússia, ao mesmo tempo em que os exércitos russos recuavam e destruíam 

tudo o que pudesse ser útil aos invasores.

Ao chegar em Moscou, depois de uma viagem difícil, os soldados franceses, 

que já padeciam em virtude da fome, passaram a sofrer também com tempe-

raturas de 230 oC. O exército francês retirou-se da Rússia, mas a maioria dos 

soldados morreu na viagem de volta.

Essa campanha militar desastrosa estimulou outros países europeus a reagi-

rem contra as invasões francesas. Em 1814, um poderoso exército formado por 

ingleses, austríacos, russos e prussianos invadiu Paris.

Napoleão foi derrubado do poder e enviado para Elba, uma ilha no mar 

Mediterrâneo. O trono francês foi entregue a Luís XVIII (1755-1824), irmão do 

último rei absolutista Luís XVI, que tinha sido guilhotinado pelos revolucionários 

em 1793.
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Campanha da França, 
representação de Bonaparte 

e seus soldados durante a 
campanha militar no inverno 

de 1814. Óleo sobre tela 
de 515 cm 3 765 cm, de 

autoria de Jean Louis Ernest 
Meissonier. Museu d’Orsay, 

Paris, França.

As tropas napoleônicas 
atravessam Moscou incendiada, 

litografia que representa as 
tropas napoleônicas em Moscou 

em 1812. A obra foi feita por 
Vasily Vereshchagin em 1912. 

Biblioteca Thiers, França.
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Leitura complementar
Sobre o papel “liberta-

dor” desempenhado pelas 

tropas francesas na época 

napoleônica e as relações 

com as invasões ocorridas 

no período, sugerimos a 

leitura do texto a seguir, 

que faz uma avaliação crí-

tica desse papel. 

No início de 1792, quan-
do as mudanças mais dra-
máticas da Revolução não 
tinham ainda se produzido, 
e, no entanto, as potências 
europeias refletiam sobre a 
hipótese de intervir militar-
mente na França para dar 
novamente a Luís XVI [...] o 
seu pleno poder, em Paris o 
“partido da guerra” era re-
presentado pelos girondi-
nos [...]. Em 20 de abril, 
com o assim chamado “ga-
binete girondino”, chegou-
-se à declaração de guerra 
[...]. Robespierre se pro-
nunciou vigorosamente 
contra a guerra, ou seja, 
principalmente contra a 
pretensão, ou ilusão, giron-
dina de que “a liberdade” 
pudesse ser “exportada”. 
Disse Robespierre:

“A ideia mais extrava-
gante que possa nascer na 
mente de um homem polí-
tico é acreditar que seja 
suficiente para um povo 
entrar à mão armada no 
território de um povo es-
t rangeiro para fazê-lo 
adotar suas leis e sua cons-
tituição. Ninguém ama os 
missionários armados; o 
primeiro conselho que a 
natureza e a prudência 
oferecem é repeli-lo como 
inimigos [...]. Querer dar 
liberdade a outras nações 
antes de tê-la conquistada 
nós mesmos significa ga-
rantir ao mesmo tempo 
a nossa servidão e a do 
mundo inteiro”.

[...] A história prosseguiu 
em outra direção. Os gi-
rondinos conduziram a 
França para a guerra [...]. A 
revolta popular contra esse 
gesto irresponsável levou à 
insurreição de 10 de agosto 
de 1792, à prisão do rei, às 
matanças de setembro [...], 

A seção Outras Histórias in-

titulada “Museu do Louvre” 

desenvolve as competências 

gerais e específicas CG1, 

CG2, CG3, CCH2, CEH1 e 

CEH3.

 Orientações didáticas
Para trabalhar o tema da seção Outras Histórias sobre o Mu-

seu do Louvre, sugerimos que discuta como os grandes tesouros 

artísticos e históricos se tornaram parte de alguns dos acervos 

mais reconhecidos do mundo. Muitos desses acervos são hoje 

reivindicados por países espoliados em guerras e em processos 

de conquista e colonização. São marcantes, por exemplo, as 

obras egípcias transportadas por colonizadores franceses ou 

os mármores do Partenon que permanecem sob custódia do Mu-

seu Britânico, a despeito das muitas exigências de devolução 

pelo governo da Grécia. O mesmo ocorre com relação às obras 

de diversas culturas indígenas e africanas que estão expostas 

em países europeus, mas não podem ser acessadas pelos pú-

blicos locais. As grandes instituições museológicas, por sua vez, 

debatem a necessidade de se pensar esses acervos não mais 

como posse, mas como guarda, o que indicaria a validade de 

mantê-los em países que possam garantir uma salvaguarda 

mais eficiente. A discussão é longa e permanece em aberto, po-

dendo ser conduzida de modo a mobilizar competências de re-

flexão e debate em sala de aula.

8HISTORIARg20MP_U1_cap05_066a077.indd   72 11/4/18   5:20 PM



73UNIDADE 1 - CAPêTULO 5 - MANUAL DO PROFESSOR

Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividades

1. Você já visitou um museu? Qual? 

2. Em sua opinião, os museus são espaços importantes para a educação? Por quê?

Construído no século XVI para ser moradia da família real francesa, o Palácio do Louvre passou por diversas reformas até ser 
transformado em museu na época da Revolução Francesa. Uma das principais reformas ocorreu em 1989, com a construção de uma 
pirâmide de vidro em um dos pátios do museu. Na fotografia de 2017, pode ser observado o movimento de turistas que visitam o 
Museu do Louvre, em Paris, França.

Museu do Louvre
O Museu do Louvre, em Paris, é um dos maiores do mundo. Seu acervo é composto de 35 mil obras 

expostas em um palácio de 135 mil metros quadrados. A atual equipe do museu reúne quase 2 mil 

profissionais, incluindo pintores, historiadores, artistas e educadores.

Segundo o historiador Jéremie Benoit, muitas obras do Louvre foram tomadas nas campanhas 

militares francesas, principalmente durante o governo de Napoleão. Depois do Congresso de Viena 

(1814-1815), parte das obras foi devolvida aos locais de origem. No entanto, até hoje os governos 

de alguns países reclamam seu direito sobre peças expostas no Louvre e em outros museus europeus.
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ao processo e à condenação 
à morte do ex-soberano por 
parte da nova assembleia, a 
Convenção [...]. A guerra 
que “trazia liberdade” e de-
mocracia para o resto da 
Europa transformou-se em 
guerra de conquista enco-
berta por um guarda-chuva 
ideológico sempre menos 
confiável. O papel de Bo-
naparte nessa inversão é 
central. Ele procurou, en-
quanto possível, lucrar com 
o capital de prestígio que a 
Revolução tinha adquirido 
junto às elites progressistas 
e revolucionárias de toda a 
Europa. Enquanto possível, 
ele representou o papel de 
“espada da Revolução”, pa-
pel em que ele mesmo cini-
camente não acreditava, 
enquanto perseguia uma 
política de poder no recém-
-nascido “Império francês”.

CANFORA, Luciano. 
Bonaparte libertado. Estudos 

Avançados, São Paulo, v. 22, 
n. 62, jan./abr. 2008. 

Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttextd=S0103-40142008
000100008&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em: 24 set. 2018.

 Outras Histórias 

1. e 2. Respostas pessoais. Essas atividades podem ser reali-

zadas oralmente. Depois de ouvir as respostas dos estudantes, 

ressalte que os museus são locais importantes de aprendizado 

por permitirem que as pessoas entrem em contato com diversas 

produções culturais. Além disso, por meio das ações educativas 

em museus, é possível aprender sobre história, tempo presente 

e cidadania de maneira a aproximar o observador daquilo que está 

exposto. Os museus também têm a função educativa de aproxi-

mar o visitante do mundo das artes, sobretudo no que diz respei-

to às coleções pertencentes ao poder público e que devem, por-

tanto, ser entendidas como patrimônio de cada cidadão. Para mais 

orientações sobre a relevância desses espaços, consulte, na par-

te geral do Manual do Professor, o item Espaço social.
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 Governo dos Cem Dias (1815)

Em março de 1815, Napoleão fugiu da ilha de Elba e regressou à França. As tro-
pas enviadas para prendê-lo acabaram unindo-se a ele. A população francesa, insa-
tisfeita com o absolutismo do rei Luís XVIII, festejou a chegada de Napoleão a Paris.

Napoleão reconquistou o poder e obrigou o rei e sua família a fugirem da 
França. Diante disso, os governos estrangeiros organizaram uma aliança militar 
contra as forças napoleônicas.

Depois de cem dias à frente do governo, Napoleão foi definitivamente derro-
tado na Batalha de Waterloo, em junho de 1815. No mesmo ano, Luís XVIII 
voltou ao trono francês. Napoleão foi preso pelos ingleses e exilado na ilha de 
Santa Helena, no Atlântico Sul, onde permaneceu até morrer, em 1821.

 Congresso de Viena

As conquistas militares na época napoleônica modificaram a divisão política 
de boa parte da Europa. Com a derrota francesa, os dirigentes dos países ven-
cedores organizaram o Congresso de Viena (1814-1815). Entre eles estavam 
representantes da Grã-Bretanha, Áustria, Rússia, Prússia e França.

O objetivo do Congresso era restaurar o poder das antigas monarquias e 
traçar um novo mapa político da Europa para superar as alterações provocadas 
na época napoleônica.

Além disso, soberanos da Áustria, Rússia, Prússia e outros Estados europeus es-
tabeleceram acordos para garantir sua defesa. Nestes acordos, declaravam ter o 
direito de intervir em qualquer país cujo governo fosse ameaçado por mo-
vimentos revolucionários e nacionalistas. Para colocar em prática esta política de 
mútua defesa, foi criada uma organização chamada Santa Aliança. 

Grã-Bretanha: forma 
usada para denominar a 
ilha em que se localizam 
os reinos da Inglaterra e 
da Escócia, e o País de 
Gales. A partir de 1707, 
foi criado o Reino Unido 
da Grã-Bretanha, que 
inclui a Irlanda do Norte. 

 Europa após o Congresso de Viena (1815)

Observando o mapa

• Compare os mapas das páginas 70 e 74. Após o Congresso de Viena, a França 
manteve ou perdeu os territórios anexados no período napoleônico?

Fontes: elaborado com base em KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner. Atlas histórico mundial: de los orígenes 
a la Revolución Francesa. Madrid: Istmo, 1982. p. 40; ALBUQUERQUE, Manoel M. de et al. Atlas histórico escolar. 
8. ed. Rio de Janeiro: FAE, 1986. p. 130 e Atlas historique Larousse. Paris: Larousse, 1987. p. 71.
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  Outras indicações
Para mais informações so-

bre a época e o local em que o 
Congresso de Viena se reu-
niu, recomendamos a seguin-
te obra:

• BRION, Marcel. Viena no tem-

po de Mozart e Schubert. 
São Paulo: Companhia das 
Letras, 1991. O autor apre-
senta aspectos da vida so-
cial, política e, sobretudo, 
cultural na cidade de Viena 
durante o período.

A respeito da figura de Na-
poleão Bonaparte, recomen-
damos os seguintes mate-
riais, que podem ser traba-
lhados em sala de aula:

• Napoleão Bonaparte: A gló-
ria da França. Documentá-
r io, 50 min, 1993. T he 
Biography Channel. O docu-
mentário narra as várias fa-
ses da vida de Napoleão, 
desde seu nascimento na 
Córsega, passando pela ju-
ventude militar, até a esca-
lada ao mais alto cargo do 
poder político francês. Ao 
longo da produção, discu-
tem-se as contradições em 
torno dessa figura política 
e as relações de Napoleão 
com a República, com o im-
pério e com os demais paí-
ses do mundo que foram 
afetados por suas ações 
expansionistas.

Os textos “Governo dos Cem 
Dias (1815)”, “Congresso de 
Viena” e a seção Observando 

o mapa desenvolvem as com-
petências gerais e específi-
cas CG1, CG2, CCH5, CCH7, 
CEH2 e CEH3. Já a seção Ou-

tras Histórias intitulada “A 
figura de Napoleão” contribui 
para o desenvolvimento das 
competências gerais e es-
pecíficas CG1, CG10, CCH2, 
CCH4, CEH1 e CEH4.

  Observando o mapa
Ao comparar o mapa do Império Napoleônico (1812) e da Euro-

pa após o Congresso de Viena (1815), os alunos poderão observar 
que a França perdeu territórios antes anexados. A conformação 
geográfica do Reino da França permaneceu praticamente a mes-
ma; no entanto, foram transferidos territórios anexados ao Reino 
dos Países Baixos, ao Reino de Hanover, ao Reino da Sardenha e 
ao Império Austríaco. 

• Impérios: Napoleão. Minissérie documental, 4 h, 2000. Direção: 
David McCullough. PBS. O documentário discute a trajetória de 
Napoleão, partindo de suas relações familiares ainda na Córse-
ga. A obra apresenta algumas das batalhas vencidas pelo esta-
dista francês, entre elas a campanha italiana da França 
revolucionária. Além disso, tendo como ponto de partida o ca-
samento com Josefina e a ascensão ao poder, o documentário  
trabalha como os ideais igualitários e revolucionários foram 
sendo perdidos em nome de um poder centralizador e do culto 
à figura napoleônica.
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A figura de Napoleão 
Até hoje, as histórias sobre Napoleão geram debates. Para alguns, ele fortaleceu, de certo modo, os 

ideais revolucionários e republicanos, contribuindo para libertar os europeus dos monarcas absolutistas. 

Para outros, ele não passou de um general sedento de poder, que mergulhou o país em guerras e foi 

responsável por milhares de mortes. 

Em 2004, vários eventos foram organizados na França para marcar os 200 anos da coroação de Na-

poleão. Na ocasião, o governo francês decidiu não participar oficialmente das comemorações. A deci-

são foi tomada para evitar problemas com países vizinhos. Afinal, muitos desses países foram invadidos 

pelo exército napoleônico, e essa violência faz parte da memória dessas sociedades.
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Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividade
• Qual é a sua opinião sobre a atitude do governo francês em relação às comemorações dos 200 anos da 

coroação de Napoleão? Justifique-a.

Visitantes observam exposição do bicentenário da coroação de Napoleão. Paris, França. Fotografia de 2004. 
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  Outras Histórias
Resposta pessoal. Tema para debate. Essa atividade retoma 

a reflexão proposta na abertura do capítulo sobre o imaginário 
heroico que permanece associado à figura de Napoleão. No en-
tanto, a postura do governo francês poderá ser discutida tendo 
em vista aspectos da diplomacia atual e das relações entre Fran-
ça e países anteriormente ocupados.

  Orientações didáticas
É interessante observar 

como a memória heroica so-
bre Napoleão começou a ser 
construída ainda pelo próprio 
estadista em suas Memórias 

de Santa Helena, obra biográ-
fica escrita por Emmanuel, 
conde de Las Cases, e publi-
cada pela primeira vez em 
1823. Mesmo após os desdo-
bramentos que levaram ao 
Consulado, ao Império e a 
uma percepção de Napoleão 
como um líder autoritário, sua 
figura foi reaproveitada du-
rante todo o século XIX em 
avaliações liberais e mesmo 
em movimentos nacionalis-
tas. Além disso, membros do 
partido bonapartista foram 
responsáveis pela criação de 
um culto napoleônico que se 
expressou fortemente na lite-
ratura. O Vermelho e o Negro 
de Stendhal ou Guerra e Paz 

de Tolstói são exemplares 
para problematizarmos um 
certo bonapartismo literário. 
Já no século XX, porém, Napo-
leão se tornou um espelho 
para governantes autoritá-
rios. Foram inúmeras as apro-
ximações realizadas entre o 
estadista francês e Adolf Hi-
tler, por exemplo, a começar 
pelas nacionalidades reivin-
dicadas por ambos. Além dis-
so, a imagem de Bonaparte 
foi também difundida na cul-
tura de massas do século XX 
por meio de obras literárias e 
produções audiovisuais. No-
ta-se, pois, como a dimensão 
mítica desse sujeito histórico 
foi sendo construída ao longo 
de dois séculos, o que pode 
ajudar a entender por qual 
motivo comemorações como 
a ocorrida em 2004 seguem 
tão atuais.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Explique o que foi o Bloqueio Continental. O que 
garantia que os governos europeus cumprissem o 
Bloqueio? Quais foram as implicações do Bloqueio 
Continental para o governo francês? 

2. É possível dizer que existem pressões políticas, 
econômicas e militares nas relações entre os gover-
nos dos países atuais? Dê um exemplo.

3. Debate é uma conversa organizada, em que os 
participantes expõem diferentes pontos de vis-
ta sobre um tema. Ao debater, cada participante 
procura defender suas ideias com argumentos 

consistentes. O debate deve ser uma discussão res-
peitosa e tolerante com as opiniões dos outros. Sa-
ber debater é importante, porque ajuda a resolver 
conflitos e chegar a acordos. Agora, reflita sobre as 
seguintes questões e debata com os colegas:

• A história de uma sociedade pode se desenvol-
ver a partir dos desejos de um único indivíduo?

• Mesmo com muito poder, é possível governar 
sozinho?

• Que atitudes a população francesa teve em re-
lação ao governo de Napoleão?

Refletir e ampliar
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4. Observe atentamente as reproduções dos quadros a seguir. Elas retratam o mesmo episódio histórico: uma 
viagem feita por Napoleão Bonaparte e seu exército na primavera de 1800. Na ocasião, as forças francesas 
tentavam surpreender as tropas austríacas na Itália.

Integrar com ARTE

O primeiro-cônsul Napoleão cruzando os Alpes 
no passo de Grand-Saint-Bernard, de 
Jacques-Louis David. Esse quadro, feito em 
1800, foi encomendado pelo rei espanhol 
Carlos IV para presentear Napoleão.  
Óleo sobre tela, 268,5 cm 3 224,3 cm. 
Museu Nacional do Castelo de 
Malmaison, França.

76

 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. Foi uma medida imposta pe-

lo governo francês sob Na-
poleão, com o objetivo de 
derrotar os ingleses. De 
acordo com essa medida, 
nenhuma nação do conti-
nente europeu poderia co-
mercializar com aquela ilha, 
e o país que desobedecesse 
ao Bloqueio seria invadido 
pelas tropas francesas. Na 
época, a força militar da 
França amedrontava as de-
mais nações europeias, que 
se viam na seguinte situa-
ção: aliar-se à França ou ver 
as tropas francesas inva-
dindo seu território. Nessas 
circunstâncias, muitos go-
vernos acharam melhor 
apoiá-la. Contudo, o Blo-
queio Continental acabou 
se voltando contra os pró-
prios franceses, uma vez 
que a frota inglesa era muito 
mais forte e poderosa que a 
deles, além de a Inglaterra 
ser um importante mercado 
consumidor e fornecedor da 
época. Após a primeira der-
rota para a Rússia, a França 
sofreu os ataques das for-
ças inglesas aliadas às de 
outras nações, o que aca-
bou levando à derrota dos 
franceses na guerra impos-
ta por eles mesmos. 

2. Sim, existem pressões po-
líticas, econômicas e mili-
tares entre os países 
atuais. Se achar conve-
niente, solicite aos estu-
dantes que pesquisem 
exemplos em jornais, re-
vistas e na internet. De-
pois, eles podem levar as 
notícias para apresentar e 
discutir em classe. Desper-
te o interesse deles para o 
funcionamento da diplo-
macia internacional nos 
dias de hoje (relembrando 
o papel de organismos co-
mo a ONU e a Otan, por 
exemplo) e relacione-o às 
decisões tomadas no Con-
gresso de Viena. 
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Para saber mais

Na internet

• Inovações da Revolução Industrial  

<www.dmm.im.ufrj.br/projeto/diversos/exp71.

html>. 

Relaciona alguns dos inventos e inventores de 

máquinas e tecnologias utilizadas na produção 

industrial a partir do século XVIII.

• Napoleão. Obras de arte e documentos 

<www.faap.br/hotsites/hotsite_napoleao/

exposicao.htm>. 

Mostra de obras de arte e documentos sobre 

Napoleão e seu governo, trazidas ao Brasil para 

uma exposição em 2003. Nesse site, foram repro-

duzidas algumas peças da exposição e podem ser 

encontradas outras indicações de leitura.

Acesso em: 2 jun. 2018.

No filme

• Tempos modernos (Estados Unidos). Direção 

de Charles Chaplin. Continental Home, 1936. 

85 min. 

Filme sobre a vida dos trabalhadores nas  

fábricas dos Estados Unidos no início do 

século XX. O protagonista é um operário 

em crise, depois de perder o emprego e ser 

confundido com um manifestante nas ruas.

No livro

• DICKENS, Charles. Oliver Twist. Tradução e 

adaptação: Sandra Pina. São Paulo:  

Melhoramentos, 2012. (Clássicos da Literatura).  

Romance inglês que narra a história de Oliver, 

um menino órfão, e suas dificuldades para  

sobreviver no ambiente de pobreza da 

Inglaterra do início do século XIX. 

a) Faça uma breve descrição de cada 

imagem.

b) Com base no que você observou 

nessas duas imagens, escreva um 

texto sobre como a representação 

de um personagem pode influen-

ciar a opinião do público.

Napoleão cruzando os Alpes.  
Pintura de Paul Delaroche. 1850.  
Óleo sobre tela, 279,4 cm 3 214,5 cm. 
Liverpool-Walker Art Gallery, Inglaterra.
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3. Depois de orientar o debate 
dos estudantes, esclareça 
que um único indivíduo não 
pode ser responsabilizado 
por todo o bem nem por to-
do o mal que acontece a um 
país ou a uma nação.

 Além disso, podemos perce-
ber que o povo francês in-
fluenciou a política da épo-
ca, ora legitimando deci-
sões com as quais concor-
dava, ora lutando contra um 
governo com o qual estava 
insatisfeito. Foi assim que a 
maioria do povo francês se 
comportou durante o gover-
no de Napoleão: garantindo 
a manutenção de seu Impé-
rio por alguns anos, mas 
também contribuindo para 
a sua queda final.

Integrar com Arte
4. a) e b Respostas pes-

soais. As pinturas repre-
sentam diferentes pontos 
de vista a respeito da ima-
gem de Napoleão Bo-
naparte em um mesmo 
acontecimento histórico: 
enquanto a primeira mos-
tra o imperador em posi-
ção heroica, montado 
sobre um belo cavalo que 
se empina ao gesto de sua 
mão que aponta a direção 
do caminho a ser trilhado, 
a segunda ilustra um Na-
poleão sem heroísmo, 
montado em uma mula e 
sendo ajudado por um 
guia na trilha fria e difícil 
dos Alpes. O óleo sobre te-
la de Paul Delaroche foi 
feito posteriormente à 
obra de Jacques-Louis Da-
vid e tem a intenção de re-
presentar Napoleão com 
tintas mais realistas.

Para avaliar o aprendizado 
dos estudantes, verifique a 
Proposta de Acompanha-

mento da Aprendizagem pa-

ra o 1o bimestre localizada 
no material digital do Manual 
do Professor.

Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências e habilidades da 
BNCC: 

• CG1 (atividades 2, 3 e 4);

• CG2 (atividades 3 e 4);

• CG3 (atividade 4);

• CG9 (atividade 3);

• CCH2 (atividades 2, 3 e 4);

• CCH5 (atividade 4);

• CEH1 (atividades 2, 3 e 4);

• CEH2 (atividades 1, 3 e 4);

• CEH3 (atividades 3 e 4).
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UNIDADE 2

6
América independente

CAPÍTULO

• Seu estilo de vida é influenciado por 

algum elemento da cultura dos Estados 

Unidos? Qual? Converse sobre o 

assunto com os colegas. 

Investigando

Independência 
dos Estados  

Unidos

Os Estados Unidos são um dos países 

mais poderosos do mundo. O maior arse-

nal militar do planeta encontra-se naque-

le país, onde também se concentra quase 

25% da produção econômica mundial. O 

estilo de vida de seus moradores é difun-

dido por todo o mundo.

Mas os Estados Unidos nem sempre 

foram uma grande potência. Seu passado 

colonial revela uma origem parecida com 

a de outros países da América.
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 Objetivos do capítulo
• Refletir sobre os limites e 

as conquistas das inde-

pendências na América.

• Debater os conceitos de 

Estado, país e nação.

• Abordar as relações entre 

as Treze Colônias e os po-

vos indígenas da região.

• Identif icar aspectos do 

processo de escravidão 

nas Treze Colônias.

• Debater os conflitos com a 

Inglaterra e o processo de 

independência.

 Investigando
Resposta pessoal. Tema 

para reflexão. O objetivo des-

sa atividade é contextualizar 

a história dos Estados Unidos 

por meio de experiências vivi-

das pelos estudantes. Para 

tanto, eles poderão refletir 

sobre as influências culturais 

estadunidenses na atualida-

de no que diz respeito, por 

exemplo, à música, à televi-

são ou aos videogames.

 Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objetos de conhecimento Habilidades

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 diver-

sos processos de independência nas Américas, seus aspectos popu-

lacionais e suas conformações territoriais.

Para auxiliar em seu pla-

nejamento escolar e na or-

ganização de suas aulas, 

verif ique o Plano de De-

senvolvimento para o 2o 

bimestre localizado no ma-

terial digital do Manual do 

Professor.
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Estátua da Liberdade, símbolo da 
independência dos Estados Unidos. Na 
fotografia, de 2018, também podemos 
ver, ao fundo, partes da ilha de Manhattan, 
cidade de Nova York.

79

Atividade complementar
Durante o processo de independência das Treze Colônias, inte-

resses variados e conflitantes estiveram em jogo. Essa ideia pode 
ser reforçada por meio de um debate encenado pelos alunos. A 
turma pode ser dividida em grupos, cada um desempenhando o 
papel de um grupo social ou político da época. Antes do debate, os 
grupos devem se preparar lendo o capítulo e pesquisando em ma-
teriais que você julgar conveniente. Um grupo representará o rei e 
os membros do Parlamento inglês (os interesses da metrópole), 

impondo leis que procuram ampliar a dominação colonial e aumen-

tar a arrecadação; outro representará os colonos estadunidenses, 

divididos entre as colônias do Norte e do Sul, e apresentando, por-

tanto, perspectivas diferentes em relação à colonização; o tercei-

ro grupo representará a comissão que redigiu a Declaração de In-

dependência das Treze Colônias e os congressistas que redigiram 

a Constituição do país independente, argumentando com base nos 

princípios dessa carta e em seus limites, sobretudo em relação a 

mulheres, negros e indígenas.

Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4; CG6; 
CG7.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH1; CCH2; CCH3; CCH4; 
CCH5; CCH6; CCH7. 

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH5. 

  Orientações didáticas
A independência das Treze 

Colônias representou a primei-
ra experiência de separação 
política entre colônias ameri-
canas e metrópoles euro-
peias. Essa e outras especifi-
c idade s di f er enc iar am a 
colonização inglesa na Améri-
ca do Norte da colonização 
ibérica em outras partes do 
continente. Todo esse proces-
so ajuda a compreender a his-
tória posterior dos Estados 
Unidos: seu desenvolvimento, 
sua política intervencionista e 
seu papel nas relações inter-
nacionais.
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 Estado, país e nação

Ao longo desta unidade estudaremos a independência dos Estados Unidos e dos 

países da América Latina, com destaque para o Brasil. Com as independências, sur-

giram novos Estados soberanos na América. Mas, afinal, o que isso significa? Para 

iniciar esse estudo, apresentaremos alguns conceitos importantes sobre o assunto.

Estado é uma instituição política na qual um poder soberano exerce sua 

autoridade sobre um povo em determinado território. Além desse sentido, a 

palavra “estado” (com letra minúscula) também é utilizada para se referir aos 

estados-membros de um Estado (com letra maiúscula). O Brasil, por exemplo, 

atualmente é formado por 26 estados-membros, entre os quais podemos citar: 

Amazonas, Ceará, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

País é o território habitado por um povo; em geral, esse território apresenta 

fronteiras definidas. Assim, por exemplo, ouvimos e dizemos frases como: o 

Brasil é o maior país da América Latina.

Nação é a organização social e cultural de um povo que se manifesta por 

meio da língua, dos costumes e das tradições históricas. 

Apesar desses sentidos específicos, em várias situações, as palavras Estado, 

país e nação podem ser utilizadas como sinônimos. 

 As Treze Colônias inglesas

A partir do século XVII, algumas comunidades inglesas começaram a se fixar 

na América do Norte, às margens do oceano Atlântico. Nessa região, os ingle-

ses fundaram Treze Colônias (a Geórgia, 14a colônia inglesa, só seria criada em 

1730). Veja a localização delas no mapa abaixo.

Fonte: elaborado com base em 
ALBUQUERQUE, Manuel M. de et 

al. Atlas hist—rico escolar. 8. ed. 
Rio de Janeiro: FAE, 1986. p. 62.

As Treze Colônias inglesas na América (século XVIII)
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  Orientações didáticas
Quakers refere-se à Socieda-

de Religiosa dos Amigos, movi-
mento que surgiu em Lancashi-
re na Inglaterra em meados do 
século XVII, fundado por George 
Fox. As menções ao grupo re-
montam ao período da Revolu-
ção Inglesa, assim como ocor-
reu com outras ver tentes 
protestantes. Esses grupos en-
fatizavam a necessidade de ter 
o Espírito Santo como guia de 
sua religiosidade, em oposição 
aos ritos e ministérios existen-
tes nas formas tradicionais do 
cristianismo. Eles são também 
conhecidos por uma tradição 
pacifista. O termo quaker  rela-
ciona-se à ideia de "tremer" 
diante da palavra de Deus. Essa 
denominação surgiu, provavel-
mente, como um modo de es-
cárnio por parte daqueles que 
observavam as primeiras reu-
niões do grupo e suas demons-
trações físicas de tremores du-
rante os cultos religiosos. O 
termo, no entanto, seguiu sen-
do utilizado pelos próprios 
quakers até a atualidade. 

Uma das características dos 
quakers era a ideia de que ho-
mens e mulheres eram iguais 
no que se referia ao aspecto es-
piritual. Nesse sentido, era pos-
sível que mulheres assumis-
sem papéis de liderança, de 
pregação e de profecia nos en-
contros do grupo. Há registros 
de escritos realizados por mu-
lheres quakers desde 1650, 
como é o caso de autoras e pre-
gadoras como Margaret Fell, 
Hester Biddle, Sarah Blackbo-
row, Dorothy White e Rebecca 
Travers. O grupo angariava se-
guidores por meio de pregações 
nas quais defendia que Deus 
poderia falar diretamente com 
as pessoas comuns, sem a ne-
cessidade da intermediação de 
igrejas e líderes religiosos e, em 
particular, sem a necessidade 
do pagamento de dízimos. Es-
sas ideias foram consideradas 
“perigosas” naquela época e os 
quakers passaram a ser perse-
guidos pelo governo de Crom-
well. A instalação dessas comu-
nidades na América era um 
modo, portanto, de evitar as 
perseguições sofridas na Ingla-
terra.

Os textos “Estado, país e na-
ção” e “As Treze Colônias in-
glesas” desenvolvem as 
competências gerais e espe-
cíficas CG1, CCH7, CEH3, 
CEH5, CEH6 e as habilidades 
EF08HI06, EF08HI07.

  Orientações didáticas
A respeito da noção de povo, comente com os alunos as dife-

renças entre povo, população e cidadão. Cabe observar que o 

povo se relaciona ao conjunto de cidadãos de um Estado, isto 

é, indivíduos que compartilham os direitos da nacionalidade. A 

população, por sua vez, será composta pelos habitantes do ter-

ritório de um Estado, incluindo os nacionais e os estrangeiros. 

Já a ideia de cidadania implica pertencimento à sociedade po-

lítica do Estado. O cidadão, em princípio, desfruta de direitos 

políticos. Ao longo da história, nem toda a população (conjunto 

de habitantes) pertence ao povo (conjunto de cidadãos).  O 

caso das mulheres e dos escravizados, que não gozavam de 

direitos políticos, é sintomático nesse sentido e pode ser apre-

sentado para o aprofundamento em sala de aula.
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Puritanos: protestantes 
radicais, em sua maioria 
calvinistas, que queriam 
“purificar” a Igreja 
inglesa.

Na época, muitos ingleses deixaram seu país para fugir das perseguições 
religiosas ou das dificuldades econômicas. Foi o caso dos puritanos que, nas 
décadas de 1620 e 1630, migraram para a América. Ali, eles criaram a colônia 
de Massachusetts.

Durante a conquista da América do Norte, os colonos ingleses combateram 
povos indígenas, tais como os Powatan, Cheyene e Cherokee. Outras vezes, 
procuraram fazer alianças com eles. Nesse processo, alguns povos se desloca-
ram para o interior, enquanto a maior parte foi dizimada. 

Tradicionalmente, os primeiros colonos puritanos, considerados fundadores 
dos Estados Unidos, foram chamados de “pais peregrinos”. No entanto, esses 
colonos seriam os “pais” apenas de uma parte da população, conhecida pela 
sigla WASP (em inglês, white anglo-saxon protestant), isto é, pessoas brancas 
de origem anglo-saxã e protestantes.

A
k
g
-I
m

a
g
e
s
/L

a
ti
n
s
to

ck
/B

ib
lio

te
c
a
 N

a
c
io

n
a
l 
d
a
 F

ra
n
ç
a
, 
P

a
ri
s
, 
F
ra

n
ç
a
.

A
k
g
-I
m

a
g
e
s
/L

a
ti
n
s
to

ck
/B

ib
lio

te
c
a
 N

a
c
io

n
a
l 
d
a
 F

ra
n
ç
a
, 
P

a
ri
s
, 
F
ra

n
ç
a
.

Trajes feminino e masculino de cristãos Quakers (grupo de protestantes britânicos do século XVII cujas ideias mais liberais se chocavam com 
as dos puritanos). Desenho colorido de Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757-1810). 1787. Biblioteca Nacional da França, Paris, França.

Além dos puritanos que procuravam refúgio contra as perseguições religiosas 
que ocorreram na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII, as Treze Colônias re-
ceberam grupos de pessoas que viviam adversidades decorrentes das transfor-
mações pelas quais o país passava naquele período. O êxodo rural levava uma 
parte considerável da população inglesa para as cidades. Sem trabalho ou re-
cursos, a promessa de um “Novo Mundo” atraía essas pessoas para as colônias 
americanas. Órfãos, mulheres sem posses e pessoas endividadas submetidas a 
contratos de trabalho forçado nas colônias para pagar seus débitos também 
formaram o conjunto dessa população que se deslocou para a América.
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Atividade complementar

Observando o mapa
• Quais eram as Colônias do Norte, Centrais e do Sul?

 Resposta: as Colônias do Norte eram New Hampshire, 
Massachusetts, Rhode Island e Connecticut; as Centrais 
eram Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware; as 
Colônias do Sul eram Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, 
Carolina do Sul e Geórgia.

  Orientações didáticas
Os séculos XVII e XVIII po-

dem ser caracterizados pela 

resistência indígena no que se 

refere aos avanços na coloni-

zação na América do Norte. 

Como sabemos, a dizimação 

de milhares de indígenas foi 

provocada, entre outras coi-

sas, pela superioridade militar 

do conquistador branco, pelas 

doenças epidêmicas, pela mu-

dança brusca dos modos de 

vida e pelo fluxo constante de 

novos colonos. Nesse período, 

muitos indígenas formaram 

alianças com os ingleses para 

combater outros grupos indí-

genas e mesmo os franceses 

que avançavam na região. 

Esse foi o caso, por exemplo, 

da aliança entre iroqueses e in-

gleses contra hurões e algon-

quinos. Ao longo desses confli-

tos, porém, os líderes indíge-

nas também observaram co-

mo era estrategicamente van-

tajoso provocar rivalidades 

entre os próprios colonos, in-

gleses e franceses, mais do 

que formar coalizões contra 

grupos indígenas diversos.

Como sugestão para traba-

lhar essas habilidades, 

acompanhe a Sequência 

Didática "Os conceitos de 

Estado, nação, governo, 

território e país através da 

independência dos Estados 

Unidos" localizada no ma-

terial digital do Manual do 

Professor.
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Os nativos e os primeiros colonos

No início do século XVII, alguns grupos indígenas da América do Norte ajudaram os colonos ingleses 

que chegavam. Membros do povo Wampanoag, por exemplo, ensinaram aos colonos de Massachu-

setts como cultivar alimentos locais, entre eles o milho, e mostraram os melhores locais para pescar. 

Desse modo, evitaram que muitos ingleses recém-chegados morressem de fome.

Durante anos, esses ingleses pioneiros e os indígenas viveram em paz. No entanto, vários outros ho-

mens brancos continuaram chegando e invadindo as terras indígenas. Por toda parte, ouvia-se o disparo 

de tiros, o barulho dos machados e o estrondo das árvores caindo no chão. A ganância de ocupar e 

colonizar gerava práticas violentas, e os confrontos com os indígenas tornaram-se recorrentes.

Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividade
• Localize no mapa o povo indígena mencionado no texto. Onde ele vivia?

Fonte: elaborado com base em: MELATTI, J. C. Áreas etnográficas da América Indígena. Costa Oriental. Brasília, 2016. Disponível em: <http://www.
juliomelatti.pro.br/areas/l1oriental.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2018.

Povos indígenas e as Treze Colônias inglesas (século XVII)
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Leitura complementar

O trecho a seguir se refe-

re ao paradoxo estaduni-

dense no que concerne à 

coexistência da escravidão 

e das discussões sobre li-

berdade no período.

Os americanos que bus-
cam as origens do surgi-
mento da liberdade, da 
democracia, e o homem 
comum tiveram de enfren-
tar, nas duas últimas déca-
das, o desafio lançado por 
outros historiadores que 
têm interesse na origem da 
história da opressão, explo-
ração e racismo. [...]

O desafio não será supe-
rado simplesmente estu-
dando-se a história desse 
quinto, por mais frutífero 
e urgente que tal estudo 
possa ser. Também não 
superaremos o desafio pe-
la mera execução da co-
nhecida manobra de virar 
nossas velhas interpreta-
ções de cabeça para baixo. 
Já se percebe a tentação de 
argumentar que a escravi-
dão e a opressão foram as 
marcas dominantes da 
história americana e que 
os esforços para fazer 
avançar a liberdade e a 
igualdade foram a exce-
ção, de fato nada mais do 
que um recurso para des-
viar a atenção das massas 
enquanto se prendiam 
seus gri lhões. Tratar o 
surgimento da liberdade e 
da igualdade na história 
americana como mera hi-
pocrisia não é apenas ig-
norar fatos concretos; é 
também evadir-se do pro-
blema que tais fatos apre-
sentam. O surgimento da 
liberdade e da igualdade 
no país foi acompanhado 
pelo surgimento da escra-
vidão. O fato de que duas 
evoluções tão contraditó-
rias ocorressem simulta-
nea mente dura nte um 
largo tempo, do século 
XVII ao XIX, constitui o 
paradoxo central da histó-
ria americana.

A seção Outras Histórias, 

bem como os textos “Colô-

nias do norte, centro e sul” 

e “Escravidão nas Treze Co-

lônias”, desenvolvem as 

competências gerais e es-

pecíficas CG2, CG6, CCH2, 

CCH7, CEH1, CEH3, CEH5 e 

a habilidade EF08HI07.

  Outras Histórias
O texto menciona os Wampanoag. Esse povo indígena vivia na 

região indicada no mapa como Costa oriental, mais especifica-

mente no Nordeste do país, no atual estado de Massachusetts.
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 Colônias do norte, centro e sul

Durante a colonização da América do Norte, os colonos ingleses conquis-
taram certa autonomia política e econômica. Eles podiam, por exemplo, fazer 
comércio com estrangeiros, o que não ocorria no Brasil colonial e nas colônias 
espanholas da América. Vejamos algumas características das colônias inglesas.

Nas colônias do norte, a agricultura era diversificada. Nas pequenas e mé-
dias propriedades eram cultivadas plantas originárias da América, como o milho 
e a batata; plantas trazidas da Europa, como trigo, cevada, centeio, e frutas, 
como maçã e pêssego. Nessas colônias, eram praticadas a extração de madeira 
e a criação de animais. Além disso, nelas se desenvolveram manufaturas e um 
comércio com as Antilhas e a África.

Nas colônias do centro, a agricultura era tão diversificada quanto nas colô-
nias do norte. Nas pequenas e médias propriedades, plantavam-se trigo, ceva-
da e centeio e criavam-se animais. A exportação de madeira, peixe seco e peles 
e a importação de açúcar e vinho tornaram-se cada vez mais importantes.

Nas colônias do sul, a agricultura era voltada, sobretudo, para o mer-
cado externo. Nessa região havia grandes fazendas que produziam tabaco, 
algodão, arroz e corante índigo. Os colonos do sul utilizavam mão de obra 
escravizada africana.

 Escravidão nas Treze Colônias

O trabalho de africanos escravizados foi empregado em diversas colônias 
inglesas. No entanto, pode-se dizer que essa forma de exploração foi mais im-
portante nas colônias do sul, onde, no século XVIII, cerca de 40% da população 
era escravizada.

Os historiadores costumam apontar 
algumas diferenças entre a vida dos 
escravizados nas grandes proprie-
dades e nas pequenas proprieda-
des. Uma dessas diferenças era a 
divisão do trabalho.

Nas propriedades rurais me-
nores, os escravizados cumpriam 
tarefas variadas na lavoura e na 
casa dos senhores. Já nas gran-
des fazendas, chamadas de 
plantations, eles se especializa-
vam em atividades como semear, 
colher, descascar grãos, produzir 
rum, etc.
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Na fotografia, que compunha um 
estereógrafo – tipo de foto em 

pares observada por meio de um 
instrumento que dava impressão de visão 

tridimensional – trabalhadores negros 
colhem algodão na Geórgia, Estados 

Unidos, poucos anos depois da abolição 
da escravidão no país. Fotografia de 

1895. Centro Schomburg de Pesquisa em 
Cultura Negra, Nova York, 

Estados Unidos.
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O desafio, pelo menos pa-
ra um historiador do perío-
do colonial, está em explicar 
como um povo pôde desen-
volver a dedicação à liberda-
de e dignidade humanas 
mostrada pelos próceres da 
Revolução americana e, ao 
mesmo tempo, desenvolver 
e manter um sistema de tra-
balho que negava essa liber-
dade e dignidade a cada 
hora do dia.

O paradoxo é evidente 
em muitos níveis se quiser-
mos vê-lo. Pensemos, por 
exemplo, na tradicional in-
sistência na liberdade dos 
mares. O axioma ‘Navios 
livres fazem mercadoria li-
vre’ era o ponto cardeal da 
doutrina americana em po-
lítica externa à época da 
Revolução. Mas a mercado-
ria para a qual os Estados 
Unidos exigiam liberdade 
era produzida em grande 
parte pelo trabalho escra-
vo. A ironia é mais que se-
mântica. A dependência 
americana do trabalho es-
cravo deve ser vista no con-
texto da luta do país por 
uma posição independente 
e igual no âmbito das na-
ções da Terra.

MORGAN, Edmundo S. 
Escravidão e liberdade: 

o paradoxo americano. Estudos 

Avançados, São Paulo, v. 14, 
n. 38, jan./abr. 2000. p. 121-122. 

Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40142000

000100007>. Acesso em: 
25 set. 2018.

  Orientações didáticas
Os Wampanoag são povos indígenas norte-americanos que fa-

lam o idioma algonquino e tradicionalmente ocuparam partes do 

que hoje são os estados de Rhode Island e Massachusetts. Eles 

eram um grupo que tinha o hábito de mover-se sazonalmente en-

tre locais fixos já conhecidos. A dieta de tal povo baseava-se no 

milho e complementarmente em peixes e caças. Os Wampanoag 

estavam divididos em aldeias diversas, sendo que cada uma con-

tava com um chefe local.
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Outra diferença era a moradia. Nas pequenas propriedades, senhores e ca-
tivos podiam habitar a mesma casa. Nas grandes fazendas, os escravizados 
dormiam em uma construção separada.

A alforria ou a libertação individual de escravizados quase não existiu duran-
te a colonização inglesa, nem após a independência das Treze Colônias. Porém, 
os cativos sempre resistiram à escravidão. As revoltas foram comuns e aconte-
ceram, por exemplo, em Nova York, na Carolina do Sul e na Virgínia.

 Conflitos com a Inglaterra

O processo de independência das Treze Colônias começou depois da Guer-
ra dos Sete Anos (1756-1763). Nessa guerra, ingleses e franceses disputaram 
territórios na América do Norte, na Índia e em outras partes do mundo. Os 
ingleses venceram a guerra e anexaram grande parte das colônias francesas 
na América. Mesmo com a vitória, as finanças inglesas foram abaladas pelos 
gastos militares.

Para compensar esses gastos financeiros, o governo inglês tentou obter 
maiores lucros com as Treze Colônias. Foi então aprovada uma série de leis que 
exploravam os colonos americanos. Entre essas leis, podemos destacar: 

•  a Lei do Açúcar (1764) – exigia a 
cobrança de taxas sobre o açúcar 
(melaço) que não viesse das Anti-
lhas inglesas. Além disso, aumen-
tavam-se as taxas sobre outros 
produtos, como café, seda e vinho, 
e estabeleciam-se punições para os 
que não cumprissem tais regras;

•  a Lei do Selo (1765) – determina-
va a cobrança de uma taxa sobre 
documentos comerciais como con-
tratos, jornais, livros e anúncios, 
que deveriam receber um selo do 
governo inglês; 
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 Gravura do século XIX que 
representa uma passeata contra 
a Lei do Selo em Nova York. No 
cartaz ao centro da gravura, lê-se: 
“Lei do Selo. A imprudência da 
Inglaterra. A ruína da América”. 
Coleção particular.

84

  Orientações didáticas
A Festa do Chá de Boston foi 

um protesto político e mercan-
til que ocorreu em 16 de de-
zembro de 1773. O protesto foi 
realizado por um grupo de apro-
ximadamente 150 homens dis-
farçados como índios Mohawk, 
que lançaram ao mar, no porto 
de Boston, 342 baús de chá 
pertencentes à Companhia Bri-
tânica das Índias Orientais, o 
que equivalia a uma arrecada-
ção de 18 mil libras. 

O motivo desse protesto foi 
o imposto sobre o chá e o mo-
nopólio inglês. A questão foi ini-
ciada com a promulgação das 
leis de Townshend pelo Parla-
mento inglês em 1767. Na oca-
sião, o governo inglês reivindi-
cava direitos sobre produtos 
importados visando um au-
mento da receita colonial sem, 
contudo, discutir a questão 
com os súditos nas Colônias. 
Desde esse momento, os co-
merciantes de Boston passa-
ram a negociar com comer-
ciantes holandeses por re-
messas de chás contraban-
deadas. Como desdobramento 
dessa questão, o Parlamento 
aprovou a Lei do Chá em 1773, 
concedendo o monopólio do 
chá à Companhia Britânica das 
Índias Orientais e a isenção so-
bre impostos de exportação. 
Na prática, isso significava que 
todo o chá enviado para as co-
lônias só poderia ser transpor-
tado e vendido por agentes da 
Companhia e não por comer-
ciantes independentes. 

Após o protesto de dezem-
bro de 1773, o Parlamento 
aprovou as chamadas Leis In-
toleráveis como forma de con-
trolar insurreições como a 
ocorrida em Boston. Todavia, 
novas medidas fomentaram 
ainda mais a revolta entre os 
súditos coloniais e abriram ca-
minho para o processo de in-
dependência.

Leitura complementar

A respeito da história da escravidão nos Estados Unidos da 
América, sugerimos o texto a seguir. 

[...] a era revolucionária ofereceu aos escravos novas oportu-
nidades para desafiar tanto a instituição da escravidão como as 
estruturas aliadas à supremacia branca [...].

Alguns [escravizados] abandonaram antigos vínculos com os 
proprietários, para formar novas ligações entre eles próprios. 
Uns poucos formaram alianças com escravos. O surgimento 

dessas combinações levou senhores de escravos — agora divi-

didos entre as facções legalistas e patriotas — a fazer concessões 

anteriormente inimagináveis, ocasionalmente chegando à liber-

dade [...].

Todavia, os proprietários de escravos não cediam seu poder 

facilmente. Em muitos lugares, recuperaram seu equilíbrio 

[...]. No final da era revolucionária [Guerra de Independência], 

havia muito mais negros escravizados do que no começo. Mes-

mo então [...] os proprietários de escravos não puderam recriar 
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• a Lei dos Alojamentos (1765) – exigia que os colonos alojassem e alimen-
tassem as tropas inglesas em território americano;

• a Lei do Chá (1773) – concedia o monopólio da venda do chá à Companhia 
Britânica das Índias Orientais. O governo inglês queria impedir a venda de 
chá pelos comerciantes americanos e obrigá-los a consumir o produto for-
necido pela Companhia. Reagindo contra essa lei, em dezembro de 1773, 
aproximadamente 150 colonos se vestiram de indígenas, atacaram três na-
vios ingleses no porto de Boston e jogaram o chá no mar. O protesto ficou 
conhecido como a Festa do Chá de Boston;

• as Leis Intoleráveis (1774) – assim chamadas pelos colonos americanos, de-
cretavam uma série de medidas para controlar as revoltas que se espalhavam 
pelas Treze Colônias. Algumas das principais medidas foram: fechamento 
do porto de Boston e punição dos colonos – obrigados a pagar os prejuízos; 
envio de tropas inglesas para controlar a região de Massachusetts; restri-
ção do direito de reunião dos colonos; julgamento dos rebeldes por tribu- 
nais ingleses.

O conjunto dessas medidas repressivas tomadas pela Inglaterra teve efeito 
contrário ao que os ingleses esperavam. Ao tentar submeter as Treze Colônias 
a um regime mais rígido, acabou por impulsionar o processo de independência.

The Bridgeman Art Library/Easypix Brasil/ 

Cole•‹o particular

Companhia Britânica 
das Índias Orientais: 
empresa criada pelos 
ingleses em 1600 para 
a comercialização de 
produtos coloniais.

Gravura do século XIX que representa a Festa do Chá de Boston, em dezembro de 1773. Coleção particular. 
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Atividade 
complementar

Integrar com Arte

• Em relação à gravura, de 
1773, que representa a 
Festa do Chá de Boston, 
responda:

 a) Onde a cena represen-
tada se passa? Quais 
elementos da imagem 
indicam esse local?

 Resposta: a cena se 
passa em um navio. Há 
elementos indicativos 
como: a construção em 
madeira, os buracos no 
assoalho da navegação, 
as cordas e um grande 
mastro em destaque. Ao 
fundo, não se vê uma ci-
dade de fato, o que pode 
indicar a localização do 
navio atracado. Veem-
-se somente torres que 
indicam um ambiente in-
dustrial em formação.

 b) Como os persona-
gens estão representa-
dos na cena?

 Resposta: ao que tudo in-
dica, são representados 
apenas homens, que  
vestem roupas simples e 
usam cocares indígenas, 
denotando o disfarce uti-
lizado por eles. 

 c) O que os persona-
gens representados es-
t ã o f a z end o? Q uai s 
objetos carregam?

 Resposta: os persona-
gens carregam macha-
dos e pedaços de ma-
deira. Alguns estão que-
brando grandes baús de 
madeira e outros os lan-
çam ao mar. Os baús con-
têm as remessas de chá 
pertencentes à Compa-
nhia Britânica das Índias 
Orientais.

o status quo anterior à guerra. O choque da revolução alterou 
profundamente a escravidão [...].

A confusão da guerra marcou apenas o começo dos pro-
blemas dos proprietários de escravos. A invocação da igual-
dade universa l [na Declaração de Independência dos 
Estados Unidos] [...] fortaleceu ainda mais os escravos. As 
queixas dos patriotas contra a escravização a que estavam 
submetidos na colônia e a insistência na universalidade da 
liberdade extravasavam os estreitos limites da luta pela in-

dependência política. Como os americanos podem “quei-
xar-se tão alto de tentativas de os escravizar”, ref letia Tom 
Paine em 1775, “enquanto mantêm tantas centenas de mi-
lhares em escravidão?”.

BERLIN, Ira. Gerações de cativeiro: uma história 
da escravidão nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: 

Record, 2006. p. 123-125.

8HISTORIARg20MP_U2_cap06_078a093.indd   85 11/4/18   5:31 PM



UNIDADE 2 - CAPÍTULO 6 - MANUAL DO PROFESSOR86

 Independência das Treze Colônias

A partir do momento em que o governo da Inglaterra pressionou severamen-
te os colonos americanos com sua política mercantilista, estes passaram a se 
unir em torno de um sentimento antibritânico.

Em 1774, representantes das colônias americanas reuniram-se na Filadélfia. 
Nesse evento, os colonos redigiram um documento contra as Leis Intoleráveis 
e enviaram ao rei da Inglaterra, Jorge III (1738-1820). Porém, o governo inglês 
não cedeu e mandou mais tropas para a América. Nesse momento, o choque 
com os colonos foi se tornando inevitável. Caminhava-se para o rompimento 
entre a metrópole e a colônia.

Além do conflito de interesses econômicos, as ideias iluministas de liber-
dade, justiça e combate à opressão influenciaram o processo de independência 
das Treze Colônias. Entre essas ideias, estava o liberalismo político do filósofo 
inglês John Locke.

 Declaração de independência

Em abril de 1775, a Batalha de Lexington deu início à guerra pela indepen-
dência. Em maio do mesmo ano, líderes das colônias reuniram-se novamente na 

Filadélfia e nomearam George Washington 
(1732-1799) como comandante das tropas 
americanas contra os ingleses.

Os ingleses, que tinham uma das maio-
res forças navais do mundo na época, 
enviaram suas tropas para a América e re-
correram ainda ao apoio de mercenários 
para lutar contra a insurreição colonial.

Depois de algumas vitórias e negocia-
ções diplomáticas, os colonos consegui-
ram o apoio dos governos da França e da 
Espanha, que, após a vitória das tropas de 
Washington, em 1783, receberam em tro-
ca territórios na África, Antilhas e Flórida.

Em 4 de julho de 1776, líderes do 
movimento publicaram a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos, re-
digida por Thomas Jefferson (1743-1826), 
Samuel Adams (1722-1803) e Benjamin 
Franklin (1706-1790). A declaração foi 
aprovada pelos representantes das Treze 
Colônias. Essa data é comemorada até 
hoje como Dia da Independência dos Es-
tados Unidos. Leia, a seguir, trechos desse 
documento:
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 Primeira Assembleia do Congresso, 
gravura alusiva à primeira sessão do 
Congresso da Filadélfia, em setembro 
de 1774, em obra do artista francês 
François Godefroy (1743-1819). 
Biblioteca do Congresso, Washington 
D.C., Estados Unidos.
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Leitura complementar

O excerto a seguir dá al-

gumas indicações sobre a 

questão do público ao qual 

a Declaração de Indepen-

dência dos Estados Unidos 

da América se direcionava. 

A mudança de público 
implícita da Declaração em 
julho de 1776 — de comu-
nidades específicas dentro 
do Império britânico ao 
‘mundo cândido’ como um 
todo — representava a rei-
vindicação principal do 
movimento em si: que as 
Colônias Unidas haviam 
deixado de ser membros 
do Império britânico e 
agora se situavam ao lado 
dos ‘poderes da terra’. Na 
realidade, durante quase 
dois anos antes da elabora-
ção da Declaração, o Con-
gresso vinha exercendo 
grande parte dos direitos 
reivindicados pelos Esta-
dos Unidos no documento. 
Ele negociara com repre-
sentantes britânicos, no-
me a ndo a gente s  pa r a 
dedicar-se a seus interesses 
na Europa, corresponden-
do-se com potências es-
trangeiras e recorrendo a 
várias espécies de ajuda pa-
ra a causa revolucionária. 
Para os partidários da De-
claração no Congresso, 
portanto, ‘a pergunta não 
era se, mediante uma de-
claração de independência, 
deveríamos nos transfor-
mar no que não somos; 
mas se deveríamos decla-
rar um fato que já existia’.

Para alguns, a Declaração 
em si era apenas o último 
de uma série de atos que 
haviam desfeito o vínculo 
entre Grã-Bretanha e Colô-
nias Unidas nos meses an-
teriores a julho de 1776. 

O texto “Independência das 

Treze Colônias” desenvolve 

as competências gerais e es-

pecíficas CG2, CG3 e CEH3 e 

a habilidade EF08HI07.

Atividade complementar
 Após ter o texto anterior, responda às seguintes questões:

1. Consulte em um dicionário o significado das palavras que 
você desconhece. Depois, releia o texto.

 Resposta pessoal.

2. Quais são os “direitos inalienáveis” mencionados no docu-
mento?

 Resposta: no documento, são citados como “direitos inalie-
náveis” a vida, a liberdade e a procura da felicidade.

3. O que o povo deve fazer caso esses direitos não sejam res-

peitados?

 Resposta: o povo tem o direito de alterar ou abolir qualquer 

forma de governo injusto e instituir novo governo. 

4. De acordo com a declaração, como estava composta a his-

tória da Grã-Bretanha? 

 Resposta: como uma história de repetidas injúrias e usur-

pações e o monarca tinha o único objetivo de estabelecer 

uma tirania absoluta sobre os Estados Unidos.
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 Fim da guerra

Durante a guerra pela independência, que durou de 1775 a 1783, morreram 

aproximadamente 70 mil combatentes, de ambos os lados.

Nas primeiras batalhas, as tropas coloniais foram derrotadas pelos ingleses. 

A partir de 1778, porém, os colonos reagiram, contando com a ajuda decisiva 

de franceses, espanhóis e holandeses. Em 1781, os ingleses foram derrotados. 

Dois anos depois, o governo da Inglaterra reconheceu a independência. 

Assim, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país independente da América.
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[...] todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos 

direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura 

da felicidade. 

[...] a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os 

homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governa-

dos; [...] sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de 

tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo 

governo [...]. 

A história do atual Rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidas injú-

rias e usurpações, tendo todas por objetivo direto o estabelecimento da 

tirania absoluta sobre estes Estados. [...]

Declaração de Independência dos Estados Unidos, 1776. O Portal da Hist—ria.  
Disponível em: <www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html>. Acesso 

em: 18 jun. 2018.

Acima, botão de metal de 
veste do período da Guerra 
de Independência dos 
Estados Unidos gravado 
com treze estrelas. Coleção 
particular. 

George Washington e os generais sob seu comando na Batalha de Yorktown, ocorrida em 1781, representados em obra de 
autor anônimo.
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Em agosto de 1775, Jorge III 
já havia declarado, por de-
creto, que os colonos ameri-
canos eram rebeldes e, por 
conseguinte, achavam-se 
excluídos de sua proteção 
monárquica. O Parlamento 
confirmara o decreto real 
em seu Ato Proibitivo de 
dezembro de 1775. John 
Adams, escrevendo em 
março de 1776, alertou um 
correspondente para que 
não se confundisse a mera 
liberdade de comércio com 
a independência internacio-
nal madura, afirmando que 
‘a Independência é um Fan-
tasma de Semblante tão ter-
r íve l  que  u ma Pe s s oa 
sensível teria Ataques só de 
olhá-lo na Cara’. Só a disso-
lução política dos vínculos 
com o império poderia cor-
responder a um passo tão 
assustador. Além disso, 
Adams achava que a disso-
lução já fora levada a cabo 
pelo ‘Ato proibitivo, Ato pi-
rata, Ato defraudador, ou 
Ato de Independência’. ‘É 
um completo desmembra-
mento do Império britâni-
co’, disse Adams. ‘Retira 
treze Colônias da Proteção 
Real, iguala todas as Dife-
renças e nos torna indepen-
dentes, a Despeito de todas 
as nossas súplicas e Apelos 
[...]. Mas é muito estranho 
que os americanos hesitem 
em aceitar tal dádiva.’ Eles 
não hesitariam por muito 
tempo. Embora a essa altu-
ra fossem rebeldes aos olhos 
do rei e do Parlamento bri-
tânicos, os americanos ain-
da não eram beligerantes 
legítimos aos olhos do resto 
do mundo.

ARMITAGE, David. Declaração 
de Independência: uma história 
global. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2011. p. 33-34.

  Orientações didáticas
O documento contra as Leis Intoleráveis foi produzido durante 

o Primeiro Congresso Continental ocorrido em 5 de setembro de 

1774, na Filadélfia, Pensilvânia. Na ocasião, reuniram-se delega-

dos de doze colônias – apenas o representante da Geórgia não 

estava presente. A carta produzida estava endereçada ao Parla-

mento e ao rei Jorge III. O documento demandava uma avaliação 

de políticas que promoviam um entrave ao desenvolvimento co-

lonial, o que vinha ocorrendo com a promulgação da Lei do Selo, 

das Leis de Townshend e, por fim, das Leis Intoleráveis.

  Outras indicações
Sobre a independência e a consolidação da Constituição dos 

Estados Unidos, recomendamos a obra KARNAL, Leandro et al. 

História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Pau-

lo: Contexto, 2011. Os autores discutem a formação da nação, 

desde o processo de colonização até a importância do país no 

cenário internacional contemporâneo.
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Painel

Estátua da Liberdade

Em 1886, foi inaugurada a Estátua da Liberdade, em Nova 

York. Ela havia sido um presente do governo francês em home-

nagem ao centenário da Independência dos Estados Unidos. 

Essa obra em estilo neoclássico foi criada pelo escultor Fré-

deric-Auguste Bartholdi e pelo engenheiro Gustave Eiffel, que 

também projetou a famosa torre de Paris, que leva seu nome. 

Atualmente, a Estátua da Liberdade, considerada um sím-

bolo dos Estados Unidos, é visitada por muitos turistas.

1
 O nome oficial dessa estátua é Liberdade iluminando 

o mundo. Ela representa a deusa romana Libertas. 

2  A coroa de sete pontas simboliza o Sol. Nessa coroa, 

existe um mirante aberto aos visitantes. 

3  Aos pés da estátua, há uma corrente quebrada que 

representa a conquista da liberdade. 

4
 A mão esquerda carrega uma tábua com a data da 

Declaração de Independência: 4 de julho de 1776. 

5  A mão direita empunha uma tocha erguida que serve 

para “iluminar o mundo”. Essa tocha é folheada a 

ouro. 

6  Altura da estátua: 46,5 metros. Altura total, incluindo 

a base: 93 metros. 

7  A estrutura da estátua é de ferro envolvida por 

grandes peças de cobre. Por isso, quando foi 

inaugurada, ela apresentava uma cor averme-

lhada. Mas, com o tempo, ficou esverdeada 

em decorrência da oxidação do cobre. 

Estátua da Liberdade, 
fotografia de 2016. Localiza-se 

na Ilha da Liberdade 
(Liberty Island), na cidade de 
Nova York, Estados Unidos.
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Em 1886, foi inaugurada a Estátua da Liberdade, em Nova 

York. Ela havia sido um presente do governo francês em home-

nagem ao centenário da Independência dos Estados Unidos. 

Essa obra em estilo neoclássico foi criada pelo escultor Fré-

deric-Auguste Bartholdi e pelo engenheiro Gustave Eiffel, que 

também projetou a famosa torre de Paris, que leva seu nome. 

Atualmente, a Estátua da Liberdade, considerada um sím-
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 O nome oficial dessa estátua é Liberdade iluminando 

. Ela representa a deusa romana Libertas. 

 A coroa de sete pontas simboliza o Sol. Nessa coroa, 

existe um mirante aberto aos visitantes. 

 Aos pés da estátua, há uma corrente quebrada que 

representa a conquista da liberdade. 

 A mão esquerda carrega uma tábua com a data da 

Declaração de Independência: 4 de julho de 1776. 

 A mão direita empunha uma tocha erguida que serve 

para “iluminar o mundo”. Essa tocha é folheada a 

 Altura da estátua: 46,5 metros. Altura total, incluindo 

a base: 93 metros. 

 A estrutura da estátua é de ferro envolvida por 

grandes peças de cobre. Por isso, quando foi 

inaugurada, ela apresentava uma cor averme-

lhada. Mas, com o tempo, ficou esverdeada 

em decorrência da oxidação do cobre. 

Estátua da Liberdade, 
fotografia de 2016. Localiza-se 

na Ilha da Liberdade 
), na cidade de 

Nova York, Estados Unidos.
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Leitura complementar

O trecho a seguir nos aju-

da a compreender alguns 

aspectos da origem não de-

mocrática da Constituição 

estadunidense.

A Constituição de 1787 
não seria submetida ao po-
vo, mas às assembleias esta-
duais para a sua ratif i-
cação. Não se tratava de um 
pacto entre povo e sobera-
no, mas entre sociedades 
políticas indissolúveis. O 
governo federal surgiria do 
consenso dos Estados. [...] 
Artigos Federalistas busca-
vam, simultaneamente, for-
necer argumentos políticos 
para a ratificação, e conven-
cer os grandes grupos eco-
nômicos das vantagens do 
novo sistema: um governo 
central forte para garantir a 
propr iedade contra as 
maiorias e capaz de restrin-
gir os abusos legislativos 
dos Estados. E a disputa en-
tre os interesses econômi-
cos fica evidente no pro-
cesso de ratif icação da 
constituição [...].

Charles Beard [...] enfati-
zou a falta de qualquer ele-
mento social ou econômico 
na análise da constituição 
norte-americana. Para ele, a 
constituição de 1787 costu-
ma ser vista com reverên-
cia, não compreensão, fora 
da realidade que a criou, 
que a condiciona e que por 
ela é condicionada. A cons-
tituição, segundo a crítica 
análise de Beard, é essen-
cialmente um documento 
econômico, fundado na 
concepção de que o direito 
de propriedade é anterior a 
ela e deve ser protegido das 
maiorias populares. A 
Constituição de 1787 não 
foi criada pelo povo, nem 
pelos Estados, mas por um 
grupo consolidado de inte-
resses econômicos, que era 
nacional em seus objetivos.

BERCOVICI, Gilberto. A Cons-
tituição invertida: a suprema 

corte americana no Combate à 
ampliação da democracia. Lua 

Nova, São Paulo, n. 89, p. 114-115, 
2013. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/ln/n89/05.
pdf>. Acesso em: 6 ago. 2018.

A seção Painel, intitulada “Es-

tátua da Liberdade”, bem co-

mo os textos “Constituição 

dos Estados Unidos” e “Limi-

tes da cidadania”, desenvol-

vem as competências gerais 

e específicas CG1, CG3, 

CCH1, CCH2, CEH1 e a habi-

lidade EF08HI07.
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 Constituição dos Estados Unidos

A Constituição dos Estados Unidos entrou em vigor em 1787 e, com al-

gumas alterações, ela vigora até os dias de hoje. O preâmbulo da Constituição 

declarava solenemente:

Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais per-

feita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a 

defesa comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os 

nossos descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabe-

lecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América.

Constituição dos Estados Unidos. 1787. Biblioteca Virtual de Direitos – USP. 
Disponível em: <http://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/constituicao-dos-estados-unidos-da-america-1787.html>. 

Acesso em: 18 jun. 2018.

Destacamos aqui três pontos fundamentais dessa Constituição:

• tipo de Estado – os Estados Unidos tornaram-se uma república federativa 

presidencialista, ou seja, constituída de estados associados em uma federa-

ção chefiada por um presidente;

• cidadania – assegurava-se aos cidadãos o exercício de direitos políticos e 

civis. Criaram-se normas garantindo a liberdade de expressão, de impren-

sa, de religião e de reunião, assim como a inviolabilidade do domicílio e o 

direito de que ninguém poderia ser preso e condenado sem passar por um 

processo judicial;

• divisão dos poderes – os poderes do Estado foram separados em Executi-

vo, Legislativo e Judiciário.

 Limites da cidadania

O direito à liberdade e à busca da felicidade constava na Declaração de In-

dependência dos Estados Unidos. Posteriormente, a Constituição declarava o 

objetivo de estabelecer para o povo dos Estados Unidos a justiça, o bem-estar 

geral e os benefícios da liberdade. No entanto, na prática da vida cotidiana, 

esses direitos não eram válidos para todos. A escravidão, por exemplo, foi man-

tida até a Guerra de Secessão, entre 1861 e 1865.

Os líderes da independência não se preocuparam com os mais de 500 mil 

africanos e seus descendentes escravizados. Mesmo Thomas Jefferson, um dos 

autores da Declaração de Independência e da Constituição dos Estados Unidos, 

permaneceu como proprietário de escravos.

Frank & Ernest, Bob Thaves © 2002 Thaves/

Dist. by Andrews McMeel Syndication

Frank & Ernerst, de Bob 
Thaves. Tira publicada em 
4 jul. 2002. 
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  Orientações didáticas
Para conduzir a discussão 

em sala de aula sobre a Consti-
tuição dos Estados Unidos da 
América, comente como a 
questão da propriedade de es-
cravizados aparece no texto, 
sendo uma das origens não de-
mocráticas dessa Constitui-
ção. A chamada “cláusula dos 
três quintos” é um exemplo dis-
so, ao definir o número de re-
presentantes na Câmara dos 
Deputados, tendo em vista a 
população livre. Além disso, os 
temas da propriedade e da re-
gulação comercial perpassam 
todo o documento. O Congres-
so Nacional, por exemplo, não 
poderia, a princípio, regula-
mentar o comércio com países 
estrangeiros e a importação de 
pessoas. A Constituição garan-
tia, ainda, os direitos dos pro-
prietários de escravos em re-
capturar aqueles que fugissem 
do cativeiro. Para complemen-
tar o debate, levante algumas 
das cláusulas constitucionais 
que tratam desse assunto, tais 
como o artigo I, seção 2, o artigo 
I, seção 9 e o artigo IV, seção 2. 
Além disso, a Lei do Escravo Fu-
gitivo (Fugitive Slave Law), pro-
mulgada em 12 de fevereiro de 
1793, pode ser importante para 
essa complementação. Tal do-
cumentação pode auxiliar na 
discussão sobre certos mitos 
em torno da democracia esta-
dunidense nesse período.
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Os indígenas também não eram considerados cidadãos plenos. O “direito à 

liberdade e à busca da felicidade” garantido aos homens brancos pela Consti-

tuição não se estendia a todas as pessoas. Durante o período colonial e após a 

independência, muitos povos indígenas foram massacrados, expulsos de suas 

terras e tiveram sua cultura destruída.

Além dos negros e indígenas, as mulheres tinham direitos restritos. Naquela 

época, elas eram consideradas seres frágeis, que deveriam estar subordinados 

ao poder masculino. Somente em 1920, as mulheres conquistaram o direito ao 

voto nas eleições nos Estados Unidos.
The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil/Museu de Arte do Brooklyn, Nova York, EUA.

Quem, então, exercia os direitos de cidadão assegurados na Constituição dos 

Estados Unidos? Em linhas gerais, a cidadania plena podia ser exercida apenas 

por homens adultos, brancos e detentores de renda (burguesia industrial e co-

mercial, proprietários de fazendas e de escravos, profissionais liberais).

Uma cavalgada para a liberdade: os escravos fugitivos, pintura de Eastman Johnson (1824-1906). Óleo sobre tela. 55,8 cm 3 66,4 cm. Museu 
de Arte do Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos. A pintura representa uma família de escravos em fuga.

90

  Orientações didáticas
Apesar de consideradas 

frágeis e subordinadas ao po-

der masculino, muitas mulhe-

res contribuíram para as lutas 

pela independência dos Esta-

dos Unidos da América. Am-

bos os lados combatentes 

não aceitavam o alistamento 

de mulheres por considerar 

que elas deveriam estar con-

finadas à esfera doméstica e 

familiar. No entanto, há casos 

de mulheres que se disfarça-

ram de homens e se juntaram 

aos combatentes, bem como 

outras que serviram como en-

fermeiras ou espiãs. Muitas 

delas conseguiam passar fa-

cilmente pelos exames físicos 

nada rigorosos do período e 

misturavam-se aos jovens ra-

pazes que se alistavam sem 

também cumprir alguns requi-

sitos, como a idade oficial de 

18 anos. Tais mulheres só 

eram de fato descobertas e 

enviadas para suas casas de-

vido a doenças causadas pela 

precária situação em que os 

soldados se encontravam ou 

por ferimentos ocorridos em 

combates. Ainda que tal práti-

ca não fosse oficial, ela era co-

nhecida por muitas pessoas. A 

combatente Mary Owens, por 

exemplo, foi descoberta como 

mulher por causa de um feri-

mento no braço após ter com-

batido por 18 meses sob o 

pseudônimo de John Evans. 

Após a descoberta, ela foi man-

dada para casa na Pensilvânia, 

onde foi favoravelmente rece-

bida pela imprensa e pela so-

ciedade da região. Frances 

Clayton é outro exemplo a esse 

respeito. A combatente se dis-

farçou de homem sob o nome 

de Jack Williams e se alistou 

com seu marido, lutando ao 

seu lado em diversas batalhas. 

Tanto na literatura quanto na 

imprensa do período esses ca-

sos foram levantados e muitas 

mulheres eram consideradas 

heroínas militares. 

O texto “Contradições e lu-

tas” desenvolve as compe-

tências gerais e específicas 

CG1, CG2, CG3, CG6, CCH1, 

CCH2, CCH5, CCH7, CEH1, 

CEH2, CEH3, CEH5 e a habi-

lidade EF08HI07.

  Orientações didáticas
Uma cavalgada para a liberdade: os escravos fugitivos é um óleo 

sobre tela, 55,8 cm 3 66,4 cm, produzido por volta de 1862 pelo 

pintor Eastman Johnson e pertence ao acervo do Museu de Arte do 

Brooklyn. O pintor é conhecido pelas chamadas “pinturas de gêne-

ro”, obras que representam a vida cotidiana, os espaços domésti-

cos e o mundo do trabalho. Nessa obra Johnson recriou uma cena 

recorrente durante a Guerra Civil, na qual os escravizados cruza-

vam campos de batalha do Sul Confederado em direção ao Norte 

com o intuito de fugir da escravidão. A pintura apresenta três per-

sonagens afro-americanos, um pai, uma mãe e um filho montados 

sobre um cavalo. O campo representado não tem uma vegetação 

muito marcante. Observa-se, na representação, como o pai olha 

para a frente, fazendo alusão a um futuro em condições melhores, 

e a mãe, olhando para trás, observa o passado e os horrores vivi-

dos pela família. Sugerimos que realize uma leitura da imagem com 

os alunos para apontar algumas dessas questões sobre a produ-

ção da pintura. 
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 Contradições e lutas

A história dos Estados Unidos traz exemplos de profundas contradições so-

ciais. A formação do país começou com a chegada de colonos que buscavam 

melhores condições de vida ou fugiam da intolerância religiosa na Inglaterra. 

No entanto, ao se estabelecerem na América, muitos insistiram na intolerância, 

massacrando os indígenas para conquistar terras. Nas colônias, novas formas 

de exploração se tornaram comuns, como a escravidão. Algumas dessas con-

tradições e seus reflexos persistem até os dias atuais, tais como a perseguição 

aos imigrantes considerados “ilegais”. 

A independência dos Estados Unidos trouxe a liberdade contra a opressão do 

governo inglês. Foi uma conquista que serviu de exemplo concreto para aqueles 

que lutavam pela independência em outros países da América. No entanto, a pró-

pria Constituição dos Estados Unidos, que prometia liberdade a todos os cidadãos, 

sem distinção, trazia contradições e excluía negros, indígenas e mulheres da vida 

política. Estes tiveram de lutar duramente pelo reconhecimento de seus direitos.

Ao longo do século XX, os negros norte-americanos lutaram por seus di-

reitos e pelo fim do preconceito. Foram muitos os líderes que participaram 

do movimento pelos direitos civis da população negra no país. Um exemplo 

foi Martin Luther King (1929-1968), ativista político que orga-

nizou marchas e campanhas pelo direito ao voto, pelo fim da 

segregação e discriminação no trabalho e por outros direitos 

civis básicos. Direitos alcançados pela população negra com a 

aprovação da Lei de Direitos Civis, em 1964, e da Lei de Direitos 

Eleitorais, em 1965.

Até hoje os povos indígenas dos Estados Unidos também 

lutam por seus direitos. Muitos procuram retomar o controle 

de suas terras e de seus recursos, bem como reconstruir suas 

comunidades. Outros buscam maior inserção na sociedade. Há 

povos indígenas em praticamente todos os estados e 30% deles 

vivem em reservas.

Refletir sobre as origens dessas desigualdades e preconceitos 

pode nos ajudar a construir sociedades mais justas. Reflexão 

e ação são instrumentos fundamentais na luta pela ampliação 

da cidadania.
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• Em sua opinião, 

estudar o passado 

ajuda a compreender 

as contradições 

que existem nas 

sociedades nos 

dias atuais? Reflita 

e comente suas 

conclusões com os 

colegas.

Investigando

 Martin Luther King, 
fotografado em agosto de 
1963, durante a Marcha 
sobre Washington, que 
reuniu 250 mil pessoas 
contra a segregação racial 
nos Estados Unidos. 

Ernie la Pointe, descendente 
de indígenas sioux retratado 
em 2016. Ernie escreveu e 
publicou uma biografia sobre 
Touro Sentado, indígena 
estadunidense que viveu entre 
1834 e 1890 e que combatia 
a expropriação das terras dos 
povos nativos.
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  Investigando
Resposta pessoal. Tema para reflexão e debate. Aponte que 

o estudo da História permite a interpretação dos conflitos so-

ciais e dos interesses que estão em jogo nos diferentes momen-

tos históricos. Além disso, é importante que os alunos observem 

como alguns desses temas têm relação direta com questões da 

contemporaneidade. O intuito da atividade é, portanto, desen-

volver competências de análise e comparação de conflitos ocor-

ridos em tempos históricos distintos, a fim de perceber perma-

nências e rupturas.

Atividade 
complementar

Organize uma atividade 

complementar na qual os 

alunos possam pesquisar 

sobre mulheres que com-

bateram ou atuaram como 

enfermeiras e espiãs nas 

lutas pela independência 

dos Estados Unidos. Algu-

mas das mulheres que po-

dem ser estudadas são 

Mary Stevens Jenkins, 

Carrie McGavock, Mary 

Owens, Clara Barton, Fran-

ces Clayton e Mary Ann Pit-

man. A pesquisa pode ser 

realizada em grupos de 3 

a 5 estudantes, e os dados 

apresentados oralmente pa-

ra que os demais alunos co-

nheçam as trajetórias 

dessas personagens.

  Orientações didáticas
Debata as questões trazi-

das pelo texto "Contradições e 

lutas" por meio de um viés con-

temporâneo. Para isso, é pos-

sível aproximar a discussão, 

por exemplo, com a política de 

imigração que o governo Do-

nald Trump vem aplicando. Tal 

política está, sobretudo, ba-

seada no Ato de Imigração e 

Nacionalidade, promulgado em 

1952 e que garante as atuais 

deportações realizadas no 

país. De acordo com essa legis-

lação, uma pessoa que entra 

ilegalmente nos EUA pode vir a 

ser processada em tribunal cri-

minal ou civil. No entanto, a 

aplicação fica a critério de cada 

governo. A política atual de se-

paração de familiares adultos 

e crianças é uma interpretação 

extrapolada dessa legislação e 

pode ser entendida à luz da 

perseguição aos imigrantes 

considerados ilegais.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

Refletir e ampliar
1. A partir de meados do século XVIII, o governo in-

glês estabeleceu uma série de leis para controlar as 

Treze Colônias da América do Norte. Em grupos, 

façam o que se pede.

a) Escolham uma dessas leis. 

b) Expliquem por que essa lei prejudicava grande 

parte dos colonos.

c) Criem um cartaz contra as leis impostas pelo gover-

no inglês. O cartaz deve ter uma frase de protesto. 

2. Relacione a luta pela independência das Treze 

Colônias com os ideais do Iluminismo. Se 

necessário, retome o capítulo 2. Considere tam-

bém os princípios da Declaração de Independência 

e da Constituição dos Estados Unidos.

3. Os direitos estabelecidos na Declaração de Inde-

pendência beneficiaram todas as pessoas que viviam 

nos Estados Unidos? Explique.

4. Em grupo, releiam o trecho da Constituição dos Es-

tados Unidos na página 89 e façam uma pesquisa 

em livros, filmes e na internet sobre o que ocorre 

atualmente nos Estados Unidos, considerando 

itens como:

a) tranquilidade interna;

b) bem-estar geral;

c) benefícios da liberdade.

 Depois, escrevam um texto sobre o assunto e de-

batam o tema em sala de aula. 
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Os direitos do homem, ou Tommy Paine, o pequeno 
alfaiate americano medindo a coroa. 1791. Gravura 
em água-forte pintada por James Gillray.

Fontes históricas
5. No final do século XVIII, o conflito entre os colonos americanos e a metrópole inglesa motivou intelectuais 

e artistas a publicar ilustrações, caricaturas e folhetos. Um dos folhetos mais conhecidos desse período é o 

de Thomas Paine (1737-1809), chamado Senso comum (1776), em que o autor defendia a Independência 

dos Estados Unidos. Leia um trecho do documento a seguir e observe com atenção a caricatura de James 

Gillray (1756-1815) sobre Thomas Paine. Depois, responda às questões.

A 10 de janeiro de 1776, o folheto Senso 

comum chega às livrarias da Filadélfia [...]. 

Diz o autor:

[...] onde quer que estoure uma guerra en-

tre a Inglaterra e qualquer outra potência 

estrangeira, o comércio da colônia sofre 

ruínas por causa de sua conexão com a 

Grã-Bretanha... Tudo o que é justo ou ra-

zoável advoga em favor da separação.

 KARNAL, Leandro et. al. História dos Estados 

Unidos: das origens ao século XXI. 2. ed.  
São Paulo: Contexto, 2008. p. 85.

a) Qual é a ação do personagem retratado na ca-

ricatura? O que essa ação pode representar?

b) De que modo esses dois documentos históri-

cos, o texto e a caricatura, estão relacionados?

92

  Oficina de História

Refletir e ampliar
1. a), b) e c) Produção pes-

soal. A atividade pode ser 
realizada de modo inter-
disciplinar com Língua In-
glesa. Sugerimos que os 
estudantes montem um 
painel com os cartazes. 
Estes devem conter tex-
tos e ilustrações contra as 
leis do governo inglês re-
ferentes ao comércio do 
açúcar e do chá, à circula-
ção de documentos, ao 
alojamento das tropas in-
glesas e ao envolvimento 
de colonos em manifesta-
ções políticas.

2. As ideias iluministas de li-
berdade, justiça e combate 
à opressão política foram 
divulgadas na América do 
Norte pelo escritor Thomas 
Paine e pelo político Sa-
muel Adams. Tais ideias in-
fluenciaram os colonos 
daquela região a lutar pela 
independência e também 
os responsáveis pela ela-
boração da Declaração de 
Independência dos Esta-
dos Unidos.

3. Não, esses direitos benefi-
ciaram aqueles que esta-
vam diretamente ligados à 
sua elaboração e ao proces-
so de separação da colônia 
e da metrópole, que eram 
os colonos proprietários de 
terras e de comércio. Os de-
mais – trabalhadores li-
vres, escravos, mulheres e 
outros – continuaram sub-
metidos às mesmas condi-
ções em que viviam até 
então.

4. Resposta pessoal. O objeti-
vo da atividade é promover 
o diálogo passado-presen-
te. Reflita com os estudan-
tes sobre as diferenças 
entre o “plano legal” e o “pla-
no real”.

Fontes históricas
5. a) O personagem Thomas 

Paine mede uma gigantes-
ca coroa britânica com 
sua fita métrica. Paine é 
representado de forma 
depreciativa como um al-
faiate magro e esfarrapa-
do, cuja fita métrica (as 
críticas) não consegue 
mensurar a grandiosidade 
da Coroa britânica.

 A caricatura satiriza as crí-
ticas de Paine a respeito da 
Coroa britânica. 

 b) No texto, Paine aponta a 
fragilidade do comércio en-
tre as Treze Colônias e a 
Grã-Bretanha como argu-
mento em favor da inde-
pendência. Na caricatura, 
as críticas de Paine à Coroa 
britânica são satirizadas.
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6. No início do século XIX, surgiu nos Estados Unidos um grupo de pintores paisagistas denominado Escola do 

Rio Hudson. Segundo a historiadora Mary Anne Junqueira, esses artistas buscavam representar a grandio- 

sidade da natureza estadunidense, diferenciando a jovem nação independente de sua ex-metrópole, a 

Inglaterra. Dessa forma, procuravam uma identidade para o novo país. Observe as pinturas de dois artistas 

dessa escola.

Integrar com ARTE

a) Em duplas, façam uma breve descrição de cada imagem. 

b) Com base na descrição das imagens feita por vocês e na interpretação da historiadora citada, escrevam 

um texto sobre a imagem que esses artistas buscavam construir para a nova nação.

c) Apresentem o texto aos colegas. Depois acompanhem a apresentação do trabalho deles.
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Cena de O último dos 

moicanos, obra de Thomas 
Cole. 1827. Óleo sobre 
tela, 64,5 cm 3 89,1 cm. 
Coleção particular.

Vista de Rutland, Vermont, obra 
de Asher Durand. 1840. Óleo 

sobre tela, 74 cm 3 107 cm. 
Instituto de Artes de Detroit, 

nos Estados Unidos.

93

U
n

id
a

d
e

 2
In

d
e

p
e

n
d

•
n

ci
a

 d
o

s 
E

st
a

d
o

s 
U

n
id

o
s

C
a

p
’t

u
lo

 6

Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências e habilidades da 
BNCC: 

• CG3 (atividades 5 e 6);

• CG4 (atividades 1, 4, 5 e 6);

• CCH2 (atividade 4);

• CCH4 (atividade 6);

• CCH5 (atividade 2);

• CCH6 (atividade 4);

• CEH1 (atividade 4);

• CEH3 (atividades 5 e 6).

Integrar com Arte

Para mais informações sobre 
a questão que norteia a ativida-
de, ver: JUNQUEIRA, Mary A. Re-
presentações políticas do terri-
tório latino-americano na Re-
vista Seleções. Revista Brasilei-

ra de História, São Paulo, v. 21, n. 
42, p. 323-342, 2001. Disponí-
vel em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S010201882001000300
004>. Acesso em: 5 ago. 2018.

6. a), b) e c) Respostas pes-
soais. Discuta com os es-
tudantes a respeito da 
grandiosidade da nature-
za em compa ração com as 
figuras humanas repre-
sentadas. Essas persona-
gens são pequeninas 
diante da paisagem, que 
ocupa praticamente todo 
o espaço das pinturas. 
Dessa forma, as obras 
possivelmente constroem 
uma imagem de uma terra 
repleta de riquezas, dona 
de uma vastidão sem limi-
tes a ser conquistada e 
transformada. Além disso, 
a amplitude da paisagem 
norte-americana mostra 
as potencialidades de um 
mundo a ser construído, 
uma nova Inglaterra.
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UNIDADE 2

7
América independente

CAPÍTULO

• Além do Mercosul, que outro bloco 

econômico você conhece?

Investigando

Independências 
na América 

Latina

Vista da Praça Independência, em Montevidéu, no 
Uruguai, em fotografia de 2018. O monumento no 
centro da praça homenageia José Artigas (1764-1850), 
líder da independência uruguaia. Fotografia de 2016.

Em 1991, representantes dos gover-

nos do Brasil, da Argentina, do Paraguai 

e do Uruguai criaram o bloco econômico 

chamado Mercosul (Mercado Comum do 

Sul). O objetivo era ampliar o comércio, 

reduzir impostos e estimular o desenvol-

vimento dessa região.

O Mercosul não foi a primeira tentati-

va de criar um tipo de unidade entre os 

países da América Latina. No século XIX, 

líderes dos processos de independência 

também defenderam formas de integra-

ção latino-americana.

 
K

s
e
n
iy

a
 R

a
g
o
zi

n
a
/A

la
m

y
/F

o
to

a
re

n
a

94

 Objetivos do capítulo
• Refletir sobre os limites e 

as conquistas das indepen-
dências na América Latina.

• Conhecer as linhas gerais 
do processo de independên-
cia das colônias espanholas 
na América e da colônia fran-
cesa do Haiti.

• Identificar as característi-
cas do pan-americanismo.

 Investigando
Importante que os estudan-

tes expressem seus conheci-
mentos e revelem as fontes de 
informação a que têm acesso 
(televisão, jornais, internet, li-
vros, por exemplo). Depois de 
ouvir suas respostas você 
pode indicar que América do 
Sul é o nome dado à região do 
continente americano que 
abrange os territórios de Ar-
gentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Guiana, 
Guiana Francesa, Paraguai, 
Peru, Suriname, Uruguai e Ve-
nezuela. Já a América Latina 
abrange os países da América 
do Sul e Central e também o 
México, pois se refere à parte 
do continente colonizada, pre-
dominantemente, por euro-
peus que falavam línguas lati-
nas (portugueses, espanhóis 
e franceses). Como exemplo de 
outros blocos econômicos, é 
possível citar a União Europeia 
(formada por 28 países euro-
peus), o Nafta (formada por Ca-
nadá, Estados Unidos e Méxi-
co) e a Apec (Cooperação Eco-
nômica da Ásia e do Pacífico), 
entre outros.

  Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objetos de conhecimento Habilidades

Independências na América espanhola 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.
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95

Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG9.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH1; CCH2; CCH4; CCH5. 

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4; 

CEH5.

Objetos de conhecimento Habilidades

• A revolução dos escravizados em São 

Domingo e seus múltiplos significados 

e desdobramentos: o caso do Haiti

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

EF08HI10 – Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e desdobramento 

da Revolução Francesa e avaliar suas implicações.

EF08HI11 – Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos 

sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.
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50° O

10° S

ESTADOS UNIDOS

DA AMÉRICA

(Ingl.) (1776)

BAHAMAS (Ingl.)

(1973) 

VENEZUELA

(1811)

COLÔMBIA

(1819)

EQUADOR

(1822)

PERU

(1824)

BRASIL

(1822)

BOLÍVIA

(1825)

PARAGUAI

(1811)

ARGENTINA

(1816)

URUGUAI

(1828)

CHILE

(1818)

CUBA

(1898)

GUATEMALA (1838)

EL SALVADOR (1838)

NICARÁGUA (1838)

COSTA RICA (1838)
PANAMÁ

(1903)

BELIZE

(Ingl.)

(1981)

JAMAICA

(Ingl.)

(1962)

HAITI

(Fr.)

(1804)

PORTO

RICO

(hoje EUA)

Guadalupe (Fr.)

Dominica (Ingl.) (1978)

Martinica (Fr.)

REPÚBLICA DOMINICANA (1844)

TRINIDAD E TOBAGO (Ingl.) (1962)

GUIANA (Ingl.) (1966)

SURINAME (Hol.) (1975)

GUIANA FRANCESA (Fr.)

HONDURAS (1838)

MÉXICO

(1821)

CANADÁ (Ingl.)

(1867) 

 

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
PACÍFICO

N

0 800 km

Vice-Reino da Nova Espanha

Territórios perdidos no século XIX

Colonização espanhola

Colonização portuguesa

Inglesa (Ingl.), Francesa (Fr.), 

Holandesa (Hol.)

Outras colonizações

Divisão política atual

(1825) Data de independência

Vice-Reino da Nova Granada

Vice-Reino do Peru

Vice-Reino do Rio da Prata

Capitania Geral de Cuba

Capitania Geral da Guatemala

Capitania Geral da Venezuela

Capitania Geral do Chile

Brasil

 América Latina

A expressão América Latina é utilizada para se referir a um conjunto de 

países que apresentam características histórico-culturais em comum. Muitos 

desses países falam línguas de origem latina, pois foram colônias de Portugal, 

da Espanha ou da França. 

As colônias da América Latina se libertaram de suas metrópoles, sobretudo, 

nas primeiras décadas do século XIX. Nesse período, várias condições favore-

ceram as lutas por independência. Entre elas, a influência das ideias liberais 

iluministas, a busca por autonomia administrativa e mercados livres e as lutas 

contra o trabalho forçado. 

Neste capítulo, vamos conhecer os principais aspectos dos movimentos de in-

dependência que ocorreram na América Espanhola e no Haiti, ex-colônia francesa.

O mapa a seguir mostra as datas de independência de vários países da América. 

• Na sua opinião, 

o que é necessário 

para que um país seja 

independente? 

E o que é necessário 

para que uma pessoa 

seja independente? 

Reflita sobre o 

assunto.

Investigando

Fonte: elaborado com base em 
ALBUQUERQUE, Manoel Maurício 

de et al. Atlas histórico escolar. 8. ed. 
Rio de Janeiro: MEC/Fename, 1986. 

p. 66-69; DUBY, G. Atlas histórico 

mundial. Madrid: Debate, 1992. 
p. 285.

Independências na América (séculos XIX-XX)
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Leitura complementar

Para aprofundar a discus-

são sobre a denominação 

“América Latina”, sugerimos 

a leitura do artigo a seguir, 

do qual selecionamos um 

trecho:

O “descobrimento” da 
América teve um impacto 
não somente no cenário so-
cial e econômico europeu, 
mas principalmente revolu-
cionou o imaginário mo-
derno sobre as extensões 
além-mar. Qual deveria ser 
o nome desse continente 
tão diverso? A história da 
construção da denomina-
ção dessa vasta faixa de ter-
ra coincide com a história 
das tentativas de apropria-
ção desse imaginário – e 
consequentemente das ri-
quezas materiais que o 
acompanhavam. Primeiro 
os ibéricos, depois os fran-
ceses, mais tarde os “norte-
-americanos”. A construção 
do nome deixou na penum-
bra e no esquecimento 
qualquer tentativa de valo-
rizar os povos autóctones, 
indígenas ou negros. Sem-
pre da perspectiva europeia, 
a América Latina foi se es-
tabelecendo no mundo oci-
denta l moderno como 
periferia, inferiorizada e ex-
plorada. Compreender o 
processo de construção do 
nome compõe um esforço 
maior de entender nossa si-
tuação colonial, de questio-
nar nossa identidade [...].

FARRET, Rafael Leporace; 
PINTO, Simone Rodrigues. 

América Latina: da construção 
do nome à consolidação da 

ideia. Topoi, v. 12, n. 23, p. 31, 
jul./dez. 2011. Disponível em: 

<http://www.revistatopoi.org/
numeros_anteriores/topoi23/
topoi23_a02_america_latina.
pdf>. Acesso em: 9 ago. 2018.

O texto “Haiti” desenvolve as 

competências gerais e es-

pecíficas CG1, CCH5, CEH1, 

CEH2 e CEH5. Além disso, 

trabalha as habilidades 

EF08HI10 e EF08HI11, pois 

aborda o processo de inde-

pendência do Haiti destacan-

do características singulares 

e identifica protagonistas 

importantes que participa-

ram desse processo.

 Investigando
Resposta pessoal e tema para reflexão em aula. A questão é 

uma oportunidade importante para conhecer a concepção dos 

estudantes quanto à noção de independência. De forma geral, 

você pode ressaltar que independente é aquele que possui au-

tonomia em suas escolhas e decisões, liberdade com relação a 

alguém ou algo.
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 Haiti

Na colônia francesa de São Domingos 

(atual Haiti), as lutas pela independência fo-

ram lideradas por ex-escravizados e escravi-

zados de origem africana. Em razão de sua 

importância histórica, vamos explicar o caso 

da independência do Haiti. 

 Colonização do Haiti

No século XVI, os espanhóis colonizaram 

uma ilha na América, banhada pelo mar do 

Caribe. Essa ilha foi chamada pelos con-

quistadores de Hispaniola. 

Durante a colonização, os espanhóis ocu-

param a parte leste da ilha e escravizaram a 

população indígena que vivia no local. Até o 

final do século XVI, os indígenas haviam sido 

quase totalmente exterminados.

Em 1697, a parte oeste da ilha foi coloni-

zada pela França. A partir desse momento, a 

região, que hoje corresponde ao Haiti, rece-

beu o nome francês de Saint Domingue e 

foi transformada em uma das colônias mais 

produtivas da América. Lá, os franceses ins-

talaram latifúndios de cana-de-açúcar e de café, onde utilizavam intensamente 

o trabalho escravo. 

Pouco antes da Revolução Francesa (1789-1799), calcula-se que viviam nessa 

colônia mais de 500 mil pessoas escravizadas e cerca de 56 mil pessoas livres. 

Para controlar a enorme quantidade de escravizados e evitar revoltas, a elite 

local organizou uma estrutura militarizada.

População do Haiti (c. 1789)

Grupo População (aprox.) Percentual (aprox.)

Brancos 32 000 6%

Negros livres 24 000 4%

Negros escravizados 500 000 90%

Fonte: HAITI. Encyclopedia Britannica. Tradução dos autores. Disponível em: <www.britannica.com/place/Haiti/
Early-period>. Acesso em: 14 jun. 2018.

 Independência do Haiti

Influenciados pela Revolução Francesa, milhares de escravizados e liber-

tos  rebelaram-se contra o domínio colonial francês e passaram a lutar pela 

independência de São Domingos. Assim, o historiador Cyril L. R. James (1901-

-1989), fazendo uma comparação com a Revolução Francesa, chamou esses 

revolucionários de jacobinos negros.

As primeiras lutas começaram sob a liderança do ex-escravizado Toussaint 

L’Ouverture, em 1791. Durante o período em que foi escravizado em uma 

fazenda, L’Ouverture aprendeu a ler e a escrever. Isso lhe permitiu entrar em 

contato com ideais liberais provenientes da França revolucionária.

Gravura de origem alemã 
representando a Revolução 
de São Domingos. 1791. 
Coleção particular.
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Leitura complementar

Sobre a situação do Haiti 

no período colonial, a escra-

vidão e os jacobinos ne-

gros, leia o seguinte trecho.

No início do século XIX, 
o Haiti era a colônia mais 
produtiva das Américas e 
a primeira a conquistar a 
Independência nacional, 
em 1804. Como explicar 
então que não tenha tido 
uma trajetória progressis-
ta, mas, ao contrário, se 
tornasse o país mais pobre 
do continente, talvez um 
dos mais pobres do mun-
do? Além de produzir café, 
anil, cacau, algodão e ou-
tros gêneros, o Haiti pro-
duzia sobretudo o açúcar, 
em condições mais com-
petitivas do que as outras 
colônias da época. Nessa 
produção, empenhavam-
-se meio milhão de escra-
vos, a maioria africanos, 
na proporção de dois ter-
ços. O autor da obra aqui 
resenhada nos dá informa-
ção minuciosa, de leitura 
f luente, sobre as caracte-
rísticas da escravidão hai-
tiana e sobre a guerra da 
Independência [...].

GORENDER, Jacob. O épico e 
o trágico na História do Haiti. 

Estudos Avançados, v. 18, n. 50, 
p. 295, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ea/
v18n50/a25v1850.pdf>. 

Acesso em: 11 ago. 2018.
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As ações políticas e militares de L’Ouverture foram marcadas pelo en-

frentamento contra os escravistas brancos da ilha, pela defesa da liberdade 

dos negros e por certa lealdade à França revolucionária. Nesse período, o 

governo jacobino da França tinha decretado a abolição da escravidão nas 

colônias (1793). 

Em 1801, o governo de Napoleão enviou tropas a São Domingos para reto-

mar o controle francês sobre a ilha. Toussaint L’Ouverture foi preso e levado para 

a França, onde morreu em 1803. No entanto, as lutas pela independência con-

tinuaram sob a liderança de outro ex-escravizado, Jean-Jacques Dessalines. 

Dessalines liderou os rebeldes que derrotaram os franceses e proclamou a in-

dependência do país em 1804. Ele assumiu o governo e permaneceu no poder 

até 1806, quando foi assassinado por inimigos políticos. Com a independência, 

o novo Estado passou a se chamar Haiti (nome indígena que significa “terra 

alta, lugar montanhoso”).

 Consequências da revolução

O Haiti foi a primeira colônia da América a abolir a escravidão e o segundo 

Estado a proclamar a independência no continente. Lá ocorreu a maior revolta 

contra a escravidão de toda a América. 

A independência do Haiti só foi 

reconhecida pelo governo francês 

em 1825, após o pagamento de 

uma indenização à antiga metró-

pole. Durante as lutas pela inde-

pendência, a economia haitiana foi 

abalada. No entanto, a escravidão 

foi abolida e houve uma reforma 

agrária. Para os revolucionários ne-

gros do Haiti, independência tam-

bém era sinônimo de liberdade.

Os negros haitianos não foram os 

únicos a sonhar com a liberdade e 

a lutar por ela. Entretanto, foram os 

únicos que conquistaram o poder e 

proclamaram a independência do 

país. O exemplo da revolução hai-

tiana apavorou os donos de escra-

vos do continente americano. 
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 Gravura do final do 
século XVIII retratando 
Toussaint L’Ouverture, 
líder da revolução haitiana. 
Biblioteca Nacional da 
França, Paris, França.
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Atividade 

complementar

Para aprofundar o estudo 

da independência do Haiti, 

integrando esse assunto a 

questões mais recentes – 

especificamente o terremoto 

ocorrido em janeiro de 2010 

–, sugerimos a leitura do tex-

to a seguir.

O Haiti já estava de 
joelhos; agora, está 
prostrado

[...] Sem Estado e diante 
da inoperância da ONU, os 
haitianos estão entregues à 
própria sorte. [...]

Diante da falta absoluta 
de ação de qualquer ins-
tância para atender uma 
cidade subitamente trans-
formada num campo de 
refugiados, os saques são 
inevitáveis, e escutamos 
tiroteios em distintas par-
tes da cidade. 

A comoção inicial, tra-
duzida em cânticos e em 
clamores para “Jesu” e 
“Bon Dieu”, cede pouco a 
pouco a uma sensação de 
frustração sem limites, de 
raiva. Historicamente, o 
mundo insistiu em igno-
rar o Haiti e sua grandeza. 

Ao embargo político e in-
telectual secular – como de-
f inir de outra forma o 
ostracismo ao qual foi rele-
gado o Haiti após sua vito-
riosa revolução que cul-
minou com sua indepen-
dência em 1804? – sucede-
ram-se inter venções e 
ocupações que sempre pro-
curaram negar aos haitia-
n o s  o  s e nt i m e nt o  d o 
orgulho dos seus feitos; e, 

O texto “Independências na 

América espanhola” desen-

volve as competências ge-

rais e específicas CG1, CG2, 

CG9, CCH1, CEH1, CEH2 e 

CEH4. Além disso, trabalha 

as habilidades EF08HI07 e 

EF08HI11, pois contextua-

liza as especificidades dos 

diversos processos de in-

dependência nas Américas, 

destacando seus aspectos 

populacionais e suas con-

formações territoriais, bem 

como identifica protagonis-

tas de diferentes grupos 

sociais e étnicos que parti-

ciparam das lutas pelas in-

dependências.

Leitura complementar

Sugerimos uma discussão com os estudantes sobre a reper-
cussão da independência do Haiti em outros países da América. 
Ressaltamos a seguir o exemplo da América portuguesa.

As reinvindicações dos escravos no Brasil já eram recorrentes 
antes do exemplo bem-sucedido do Haiti, mas, conforme a notícia 
da vitória dos negros sobre os brancos alcançava a mais e mais ou-
vidos, as reivindicações dos escravos tomaram um tom mais exi-
gente. Os negros que antes de 1800 entoavam nas revoltas pedidos 
de maiores benefícios e menos castigos, foram encorajados pelos 

heróis haitianos, aos quais chamavam pelo nome sem medo, a exi-
gir a liberdade. A revolução haitiana contribuiu de duas formas 
para o aumento e a intensidade dos movimentos negros; o primei-
ro deu aos escravos e negros livres, não só do Brasil, mas de todo o 
mundo atlântico, a certeza de que era sim possível inverter a ordem 
que até então colocava os negros sob as botas dos brancos. Segun-
do, assim como havia motivos para que o Haiti fosse um exemplo 
a ser seguido, havia também motivos para ser evitado, com a inde-
pendência o Haiti não conseguiu reorganizar sua política e econo-
mia e acabou levando o país ao declínio, dessa maneira não foi 
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 Independências na América espanhola

Durante quase três séculos, a coroa da Espanha dominou uma parte imensa 

da América. Até o início do século XIX, a administração colonial espanhola 

organizava esses domínios em quatro vice-reinados e quatro capitanias gerais.

Os vice-reinados eram: Nova Espanha (1535), Peru (1542), Nova Granada 

(1718) e Rio da Prata (1776). As capitanias gerais eram Cuba, Guatemala, 

Venezuela e Chile.

O grande império colonial espanhol ruiu entre 1810 e 1828, quando a maio-

ria das regiões conquistou sua independência. Vejamos, a seguir, algumas inter-

pretações sobre as raízes desse processo.

 Elites coloniais

Na América espanhola, as elites coloniais eram formadas sobretudo pelos 

grandes proprietários de terras, ricos comerciantes e donos de minas. As elites se 

dividiam em dois grupos: os chapetones (colonizadores nascidos na Espanha) e 

os criollos (filhos de espanhóis nascidos na América).

Apesar de seu poder econômico, os criollos não tinham os mesmos direitos 

políticos que os chapetones, que ocupavam os principais cargos na adminis-

tração pública, na Igreja e no Exército. Já os criollos tinham um poder político 

ligado às câmaras municipais (cabildos), que cuidavam de questões locais. Além 

disso, os criollos sentiam-se prejudicados pelo monopólio comercial espanhol e 

pelos altos impostos sobre produtos exportados e importados. 

A interferência do governo da Espanha sobre a vida econômica das colônias 

americanas começava a incomodar as elites locais. Assim, muitos criollos, em 

busca de liberdade econômica e maior poder político, tornaram-se importantes 

líderes das independências. 

 Camadas populares

As camadas populares também lu-

taram contra o governo espanhol, mas 

elas não tinham os mesmos interesses 

que as elites coloniais. De modo geral, 

os indígenas, negros e mestiços esta-

vam submetidos a péssimas condições 

de vida. Por isso, lutavam por conquis-

tas como igualdade de direitos, distri-

buição de terras e fim da escravidão e  

do trabalho forçado.

Ainda assim, eles desempenharam 

papel fundamental nas lutas pela in-

dependência americana, integrando, 

inclusive, os exércitos coloniais que 

enfrentaram as forças da Espanha. 
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Fachada do edifício onde 
funcionava o cabildo de Buenos 

Aires, inaugurado em 1740. 
Atualmente, esse edifício situa-se 

na Praça de Mayo, no centro da 
capital argentina, e abriga um 

museu. Fotografia de 2018.
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por fim, o golpe de miseri-
córdia, a imposição de uma 
agenda ditada pela Guerra 
Fria, que, entre os anos 1950 
e 1980, destruiu o Estado 
haitiano (ao contrário do 
que pensam alguns, o Haiti 
possuía um Estado, nem 
melhor nem pior do que os 
seus congêneres latino-
-americanos e caribenhos), 
fragilizou suas instituições, 
criminalizou os movimen-
tos sociais e arrebentou seu 
sistema econômico. [...]

THOMAZ, Omar Ribeiro. 
O Haiti já estava de joelhos; 

agora, está prostrado. Folha de 

S. Paulo, 14 jan. 2010. 
Disponível em: <https://www1.

folha.uol.com.br/fsp/mundo/
ft1401201002.htm>. Acesso em: 

25 set. 2018.

Você acabou de ler tre-

chos de uma reportagem a 

respeito do terremoto que 

ocorreu no Haiti em janeiro 

de 2010. Agora, escreva 

uma redação relacionando 

o depoimento aos textos do 

capítulo sobre a indepen-

dência do Haiti.

Resposta pessoal. O Haiti 

foi a única colônia que conse-

guiu obter a independência 

de sua metrópole por meio de 

uma insurreição dos escravi-

zados, estabelecendo uma 

república cujos líderes eram 

ex-escravos negros. Toussaint 

L’Ouverture foi, segundo o his-

toriador C. L. R. James, um dos 

maiores estrategistas de seu 

tempo, ao lado de Napoleão 

Bonaparte.

Dessa forma, a história 

haitiana guarda riquezas e 

valores que foram esqueci-

dos por aqueles que apenas 

recordam a dramática si-

tuação política e econômica 

do país na atualidade. A re-

percussão, na mídia, do ter-

remoto ocorrido em janeiro 

de 2010 é um exemplo des-

sa imagem negativa criada 

a respeito do Haiti.

possível se manter como um dos maiores exportadores de açúcar 
e de café. 

Para as elites proprietárias, a revolução de São Domingos uni-
ficou todas as ameaças em um só corpo e uma só cor, o negro. 
Enquanto para os escravos a revolução propagou uma onda de 
liberdade, para as elites propagou apenas o medo.

SAMPAIO, Claudineide Rodrigues Lima. O haitianismo no Brasil e o medo 
de uma onda revolucionária. In: X Colóquio de História da Unicap, 

2016. Anais..., p. 79. Disponível em: <http://www.unicap.br/ocs/index.php/
coloquiodehistoria/coloquiodehistoria2016/paper/viewFile/191/13>. 

Acesso em: 25 set. 2018. 

Como sugestão para traba-

lhar essas habilidades, acom-

panhe a Sequência Didática 

“Independência da América 

espanhola e pensadores do 

pan-americanismo” localiza-

da no material digital do Ma-

nual do Professor.
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A Revolta de Tupac Amaru

Um exemplo de lutas populares ocorreu no período colonial nos atuais Peru e 

Bolívia: a revolta liderada pelo mestiço José Gabriel Condorcanqui, que adotou 

o sobrenome do último imperador inca Tupac Amaru.
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Detalhe de retrato de 
Tupac Amaru, pintura de 

Teodoro Núñez Ureta 
feita no século XX.

José Gabriel Tupac Amaru (1738-1781) era descendente da família real inca 

e chefe de uma comunidade indígena no sul do Peru. Inicialmente, ele denun-

ciou à justiça colonial as terríveis condições de trabalho impostas aos indígenas. 

Não sendo ouvido pelas autoridades metropolitanas, Amaru e seus seguidores 

se revoltaram. Em 1780, eles atacaram órgãos do governo colonial, fazendas e 

manufaturas que exploravam os indígenas.

Os principais objetivos eram expulsar os espanhóis, restaurar o Império Inca 

e pôr fim ao trabalho forçado. Para enfrentar as tropas espanholas, Amaru for-

mou um exército de 50 mil pessoas composto, em sua maioria, por indígenas. 

A revolta se espalhou pelas regiões das atuais Bolívia e Argentina. 

Porém, em 1781, Tupac Amaru e sua família foram capturados, torturados e 

executados. A revolta prosseguiu até 1783, quando as forças espanholas con-

seguiram sufocá-la. Calcula-se que cerca de 100 mil pessoas (sobretudo indíge-

nas) morreram durante os confrontos.

A revolta de Tupac Amaru ajudou a construir um sentimento de identidade 

nacional na região. Por isso, alguns historiadores afirmam que o movimento de 

Amaru influenciou nas lutas pela independência do Peru e da Bolívia.

 Enfraquecimento do governo espanhol

Em 1807, a Espanha foi invadida por tropas francesas que cumpriam ordens 

de Napoleão Bonaparte. O rei espanhol Fernando VII (1784-1833) foi afastado do 

poder e o trono foi ocupado pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte (1768-1844).

Aproveitando-se desse momento, os colonos da América espanhola formaram 

juntas de governo, em cidades como Buenos Aires, Montevidéu, Caracas, Qui-

to e Santiago, reunindo os representantes das elites locais. O objetivo era lutar 

pela liberdade de comércio e pela independência política da região, embora mui-

tas juntas de governo tenham declarado fidelidade ao rei espanhol destronado.

Quando as tropas francesas foram expulsas da Espanha, Fernando VII recu-

perou o trono espanhol e procurou reassumir o controle sobre as colônias da 

América. Mas o processo de independência já avançava em toda a região.

100

Leitura complementar

O texto a seguir, de autoria 

de uma das maiores especia-

listas brasileiras em História 

da América Latina, discute a 

independência e seus dife-

rentes significados.

A independência das co-
lônias espanholas da Amé-
rica é tema consagrado 
desde o alvorecer das histo-
riografias nacionais do sé-
culo XIX, amplamente 
visitado e carregado de in-
terpretações estabelecidas. 
Consensualmente, apenas 
se pode afirmar que a inde-
pendência é vista como mo-
mento da quebra da do-
minação política exercida 
pela metrópole e do nasci-
mento dos Estados Nacio-
nais. Tema, ainda, atra-
vessado por paixões políti-
co-ideológicas, tanto da 
parte daqueles que defen-
diam uma perspectiva ofi-
cialista e ufanista, que no 
século XIX elegeram os he-
róis que comporiam os 
panteões nacionais, como 
da parte de uma historio-
grafia crítica, que em parti-
cular nos anos 1960 e 1970 
entendeu a independência 
como um movimento des-
tituído de significativa rele-
vâ ncia ,  pois não ter ia 
propiciado a ruptura das 
grandes estruturas que con-
tinuariam a manter a de-
pendência do continente.

[...] Durante o século 
XVIII, a sociedade colonial 
no Vice-Reinado do Peru 
experimentou um fenôme-
no cultural [...]. Esse movi-
mento, liderado pela no-
breza incaica, envolveu o 
ressurgimento e a reelabo-
ração de várias tradições 
incas e tomou forma no 
teatro, na pintura, nos de-
senhos e em outras repre-
sentações art íst icas. O 
desenlace desse processo 
aconteceu com a grande re-
belião de Tupac Amaru, 
que se iniciou em novem-
bro de 1780 e terminou em 

O texto “Independências nas 

Américas do Norte e Central” 

trabalha as habilidades 

EF08HI08 e EF08HI11, pois 

apresenta líderes importan-

tes do processo de indepen-

d ê n c i a  d a s  c o l ô n i a s 

hispano-americanas, bem 

como identifica a atuação 

de diferentes grupos sociais 

e étnicos nessas lutas.

 Outras indicações
Para aprofundar as reflexões sobre as diferentes representações acerca de 

líderes da independência mexicana, especificamente de Miguel Hidalgo, suge-

rimos a leitura do artigo de CAPOZZI, Rebeca. Miguel Hidalgo: um homem e seus 

significados. Trilhas da História, Três Lagoas, v. 7, n. 14, p. 213-230, jan./jun. 

2018. Disponível em: <http: //seer.ufms.br/ index.php/RevTH /ar ticle/

view/4147/pdf_132> Acesso em: 10 ago. 2018. 

O trabalho analisa as possíveis apropriações e ressignificações de Hidalgo 

no âmbito da iconografia de dois murais mexicanos pintados no século XX. 
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 Independências nas Américas do 
Norte e Central

Na América do Norte, as primeiras lutas pela independência do México 

(Nova Espanha) receberam forte apoio popular. Essas lutas ocorreram entre 1810 

e 1815 e foram lideradas pelos padres Miguel Hidalgo (1753-1811) e José 

Morelos (1765-1815). O movimento exigia, entre outras coisas, a distribuição de 

terras e o fim do trabalho forçado e dos impostos pagos pelos indígenas.

Os rebeldes foram severamente reprimidos pela elite local e pelas tropas leais 

ao governo espanhol. Muitas pessoas morreram durante os conflitos e líderes 

como Hidalgo e Morelos foram presos e fuzilados.

Nos anos seguintes, as lutas mudaram de perfil, distanciando-se cada vez mais 

das reivindicações populares. Como os chapetones e os criollos não queriam per-

der privilégio e poder, eles assumiram a liderança do processo de independência.

A partir desse momento, destaca-se a figura do general  Agostinho de Itúrbi-

de (1783-1824). Ele fez carreira combatendo os rebeldes populares mexicanos, 

rompeu com a Coroa espanhola e passou a lutar pela libertação do México. 

Após vencer diversas batalhas, declarou a independência do país em 1821. 

Aproveitando-se da vitória, Itúrbide se autoproclamou imperador, em julho de 

1822, ficando no poder até março de 1823, quando grupos políticos o derru-

baram e consolidaram uma república no México. 

Durante a república, os criollos ampliaram seus direitos políticos, mas a maior par-

te da população continuou na miséria. Segundo alguns historiadores, as lutas pela 

independência do México provocaram a morte de cerca de um milhão de pessoas.

A independência do México teve influência em outras lutas na América Cen-

tral. Em 1823, formou-se, nos territórios da capitania geral da Guatemala, a 

República Federativa das Províncias Unidas Centro-Americanas. Depois de um 

período de guerra civil, 

entre 1838 e 1839, as 

Províncias Unidas frag-

mentaram-se em cinco 

novos países: Guatema-

la, Honduras, Costa Rica, 

El Salvador e Nicarágua.
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A pintura Alegoria da 
independ•ncia, de 1834, 

representa Miguel Hidalgo, um 
dos líderes da revolta contra o 

domínio colonial no Vice-
-Reinado da Nova Espanha. Ele 

aparece em pé, à esquerda (em 
cima de um representante da 

Espanha), coroando a imagem 
de uma mulher que simboliza 

o México, ainda dominado pela 
metrópole espanhola. Óleo 

sobre tela, 184 cm 3 216 cm. 
Museu Casa de Hidalgo, 

Guanajuato, México.
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abril do ano seguinte, com 
o suplício de seu líder.

Diante do colonialismo es-
panhol e da aristocracia 
branca l imenha, Tupac 
Amaru propôs um progra-
ma que se pode resumir em 
três pontos centrais: 1) a ex-
pulsão dos espanhóis, com a 
abolição de toda a sua orga-
nização administrativa; 2) a 
restituição do Império In-
caico, que deveria ser restau-
rado tendo à frente os des-
cendentes da aristocracia in-
ca; 3) a introdução de trans-
formações substantivas na 
estrutura econômica; entre 
elas, a supressão da mita in-
dígena e a liberdade de co-
mércio.

Mas a revolução indígena 
ultrapassou os objetivos ini-
cialmente propostos por seu 
líder. Ao lado da proclama-
ção de Tupac Amaru como 
rei, as massas camponesas 
destruíram, com violência 
inédita, as propriedades es-
panholas e todos os símbo-
los da dominação. Não 
fizeram distinções entre pe-
ninsulares e criollos. De-
sejavam a volta do Tawan-
tinsuyo, o Império Incaico. 
A derrota da rebelião dei-
xou marcas profundas. De 
um lado, entre os criollos, 
um verdadeiro terror diante 
da possibilidade de novas re-
beliões. Da parte dos índios, 
os resultados foram devasta-
dores: desde 1782 se supri-
miram os títulos de nobreza 
incaica e determinou-se a 
explícita proibição entre as 
populações indígenas de 
qualquer tipo de manifesta-
ção que pudesse servir para 
reviver as tradições incas. Os 
indígenas foram até mesmo 
proibidos de se autoidentifi-
carem como incas quando 
falavam os seus nomes. Os 
nobres incaicos terminaram 
política e economicamente 
derrotados. Restou apenas a 
esperança messiânica indí-
gena, com sentimentos po-
pulares que persistiram 
mesmo que de maneira sub-
terrânea.

[...] Para concluir, penso 
que o movimento de inde-
pendência abriu possibili-
dades diversas para os que 
viveram naquele período. 
Tempos de sonhos, tempos 
de escolha [...]. 

PRADO, Maria Ligia Coelho. 
Esperança radical e desencanto 
conservador na Independência 

da América Espanhola. História, 
São Paulo, v. 22, n. 2, 2003. 

Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/his/v22n2/

a02v22n2.pdf>. Acesso em: 
25 set. 2018.

 Outras indicações
Para mais informações sobre a história do México e seu pro-

cesso de independência, sugerimos a leitura da obra:

WOBESER, Gisela von (Coord.). Historia de México. México: FCE, 
SEP, Academia Mexicana de História, 2010.

História do México narrada desde o período pré-colombiano 
até a atualidade. 
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Painel

A Guerra de Independência do México

O mural Epopeia do povo mexicano é uma obra do artista Diego Rivera 

(1886-1957). Essa enorme pintura foi criada para ser exibida nas paredes da 

escadaria do Palácio Nacional do México, sede do poder executivo federal. 

Diego Rivera é considerado um dos mais importantes pintores de seu 

país e um dos principais expoentes do movimento artístico chamado mu-

ralismo. Influenciado pela Revolução Mexicana de 1910, o muralismo 

valorizava a cultura nacional abordando temas históricos, lutas populares 

e tradições indígenas. 

Observe, a seguir, alguns elementos de um detalhe do mural de Diego 

Rivera sobre a Guerra de Independência do México.

Retrato de Diego Rivera, pintura 
de Frida Kahlo. 1937. Óleo 
sobre madeira, 46 cm 3 32 cm. 
México. Centro Cultural Muros. 
Cuernavaca, México.   

1  O padre Miguel Hidalgo é retratado 

no centro da obra. Na mão direita, 

ele segura uma corrente quebrada, 

simbolizando a conquista da liber-

dade e o rompimento com o domí-

nio colonial. Na mão esquerda, ele 

ergue uma bandeira com a imagem 

da Virgem de Guadalupe, padroei-

ra do México. 

2  O padre José Morelos e ou-

tros personagens são repre-

sentados apontando para a 

mesma direção, como se 

indicassem o caminho do 

futuro. 

3  A grande águia é uma recriação de um monu-

mento asteca. A imagem da águia asteca que 

carrega uma serpente no bico e está sobre um 

cacto foi adotada como símbolo do México e 

aparece na bandeira nacional do país. Ao re-

presentar essa águia no mural, Rivera reforça 

o vínculo do México contemporâneo com seu 

passado indígena. 

4  Em uma faixa lê-se o lema 

“Tierra y Libertad” (em por-

tuguês, “Terra e Liberdade”). 

Esse lema traduzia reivindi-

cações dos camponeses e in-

dígenas desde os tempos da 

independência até a Revolu-

ção Mexicana de 1910. 

5  Cuauhtémoc, último imperador aste-

ca, aparece segurando o coração de 

um soldado. Essa imagem representa 

a resistência indígena à colonização.
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Leitura complementar

Para aprofundar as dis-

cussões sobre o mural 

Epopeia do povo mexicano, 

selecionamos o trecho a 

seguir:

Neste mural, Rivera re-
trata alguns personagens 
da Guerra de Independên-
cia iniciada em 1810 por 
meio da representação 
pictórica dos líderes de 
maior vulto desse fato his-
tórico: Hidalgo e Morelos, 
de um lado, ocupam o 
centro desta cena, en-
quanto, no canto esquer-
do, o Imperador Iturbide 
aparece com um peso ne-
gativo, aliás o único a ser 
representado com esta 
conotação. 

Deste grupo central, o 
padre Hidalgo é o persona-
gem principal, que carrega 
na sua mão direita uma 
corrente quebrada, simbo-
lizando a liberdade, a rup-
tura, o f im do domínio 
colonial, enquanto em sua 
mão esquerda sustenta um 
estandarte com a imagem 
da Virgem de Guadalupe. 

Ao lado de Hidalgo está o 
padre José Maria Morelos, 
o principal general e ideólo-
go da Guerra. Morelos 
aponta seu braço para a di-
reita, em direção ao futuro, 
gesto este acompanhado 
por um estranho persona-
gem situado mais abaixo 
que se encontra vestido 
com uma armadura e uma 
planta de milho a seus pés 
como símbolo da terra e 
que está carregando uma 
espada em sua mão direita e 
uma espingarda na esquer-
da. Da mesma forma que 
Morelos, este personagem 
indica, com sua espada, a 
direção do futuro para um 
grupo de camponeses ar-
mados com rifles e sabres. 
Seus interlocutores são os 
camponeses, mas também 
o espectador dos murais. 

Há que se destacar ainda 
duas cenas que estão locali-
zadas abaixo e outra acima 
dos personagens centrais. 
Na parte inferior vemos a 
águia, símbolo da nação 
mexicana; na parte superior 

A seção Painel intitulada “A 

Guerra de Independência do 

México” desenvolve as com-

petências gerais e especí-

ficas CG3, CG9, CCH2, CCH4, 

CEH1 e CEH3.

a faixa “Tierra y Libertad”, alusão à Revolução Mexicana de 1910. 
[...]

Rivera estabelece uma ruptura cronológica que bem represen-
ta a visão do artista acerca da história do México pós-revolucio-
nário. [...] 

Embora breve, esta imagem é contundente pelo que simboliza e 
pela mensagem que pretende transmitir. De um lado, há que se 
considerar uma alusão à tese defendida pelo Partido Comunista do 
México, em 1929, que assume o deslocamento da solução social do 

agrarismo-zapatista (do qual Rivera era simpatizante) para uma 

revolução soviética liderada por operários e camponeses. Esse des-

locamento representa a própria posição do governo pós-revolucio-

nário de apoiar a organização operária em detrimento do avanço 

da reforma agrária.

De outro lado, esse conjunto de personagens representa a ex-

pressão máxima desse momento histórico: a revolução que se fez 

governo. Daí a presença dos presidentes acima citados, dos líderes 

políticos que encarnam este fato, de um lado, e dos camponeses 
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Detalhe do mural Epopeia do povo mexicano. O detalhe em destaque aqui representa a Guerra da Independêcia do México (1929-1955). O 
mural localiza-se no Palácio Nacional, situado na Praça da Constituição, na Cidade do México. 
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e operários, povo produtor e atores do progresso nacional, de outro. Essa compo-
sição nos remete evidentemente ao discurso oficial do governo revolucionário ins-
taurado no poder. Há que se lembrar que esta parte do mural provocou uma forte 
polêmica em torno do pintor e de sua obra, inclusive com a acusação dos comunis-
tas de que Rivera havia se vendido à esquerda contrarrevolucionária, o que teria 
levado, segundo o próprio pintor, à sua expulsão dos quadros do Partido Comu-
nista do México. 

A genealogia histórica de Rivera perpassa três momentos históricos: a con-
quista, a independência e a revolução, esta como culminância da disputa pe-
lo poder e sua conquista legitimamente alcançada. Há um fio condutor entre 

esses fatos, interligados pelos personagens e pelo que eles representam. 
[...]

Finalmente, essa composição evidencia o momento histórico em que essa cena é 
produzida: o momento da consolidação da nação mexicana, ou melhor, da neces-
sidade de sua apreensão, de sua representação e de sua sustentação como símbolo 
da comunidade dos mexicanos.

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, 152 

(1o - 2005), p. 283-304. p. 295-298. Disponível em: <www.revistas.usp.br/revhistoria/
article/viewFile/19013/21076>. Acesso em: 11 ago. 2018. 
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 Independências na América do Sul

Na América do Sul, José de San Martín (1778-1850) e Simón Bolívar 

(1783-1830) foram alguns dos líderes das lutas pela independência. Esses ho-

mens comandaram grandes exércitos que lutaram contra as forças da Espanha. 

As tropas lideradas por San Martín atuaram nas regiões do Vice-Reinado do 

Rio da Prata, na capitania geral do Chile e no Vice-Reinado do Peru. Já as tropas 

comandadas por Bolívar lutaram na região de Nova Granada, na capitania geral 

da Venezuela e também no Vice-Reinado do Peru.

Apesar das semelhanças entre esses processos, as independências dos países 

sul-americanos tiveram características próprias. 
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1. Quais características costumam ser atribuídas ao líder de um país? Reflita e 

comente com os colegas.

2. Na sua opinião, que qualidades um líder deve ter na atualidade? Pense em 

lideranças que se destacaram no esporte, nas artes, nas ciências, nos negócios, 

entre outros. 

Investigando

Obras de José de Castro Gil (1775-1841), apelidado de Mulato Gil. Pardo, livre e pobre, esse pintor nasceu em Lima, no Peru, e produziu 
boa parte de sua obra em Santiago, no Chile. Entre seus quadros, destacam-se os retratos dos líderes militares das independências latino--
americanas. À esquerda, General José de San Martín. 1818. Óleo sobre tela, 107 cm 3 83,5 cm. Museu de História Regional La Serena, Chile. 
À direita, Simon Bolívar. c. 1826-1830. Óleo sobre tela, 137,5 cm 3 202 cm. Museu Nacional de Arqueologia, Antropologia e História do Peru, 
Lima.

104

O texto “Independências na 

América do Sul” desenvolve 

as competências gerais e es-

pecíficas CG1, CG2, CCH2, 

CCH5, CEH1 e CEH5. Além 

disso, trabalha as habilidades 

EF08HI07, EF08HI08 e 

EF08HI11, pois contextuali-

za diversos processos de in-

dependência que ocorreram 

na América do Sul, destacan-

do seus aspectos populacio-

nais e suas conformações 

territoriais, bem como apre-

senta o ideário de San Martín 

e de Simón Bolívar e identifi-

ca diferentes protagonistas 

que atuaram nas lutas pela 

independência.

Leitura complementar

Para aprofundar as reflexões sobre a figura de San Martín, 

sugerimos a leitura do artigo indicado a seguir, do qual selecio-

namos um trecho:

Consagrado pela historiografia oficial como o maior herói 
militar nacional, e invocado até hoje com expressões tais co-
mo “Libertador da América”, “Pai da Pátria” ou “Santo da Es-
pada”, a figura do General José de San Martín (1778-1850) 
possui um peso significativo na cultura e na política argenti-

nas. A necessidade do Estado de construir esta figura histó-
rica emblemática foi articulada principalmente a partir de 
dois ângulos: em primeiro lugar, destacando a grandeza de 
suas façanhas militares, já que a vitória em suas batalhas foi 
decisiva para alcançar a independência política da Argenti-
na, do Chile e do Peru; em segundo lugar, tornando a pessoa 
de San Martín um exemplo ético, que preferiu se retirar da 
cena política em pleno apogeu por não querer derramar 
“sangue argentino” em guerras civis, como as que acontece-
ram depois. Enquanto isso, o sabre que o acompanhou em 

 Investigando
1. e 2. Respostas pessoais. 

Estimule os estudantes a pen-

sar nas características atribu-

ídas ao líder de um país, nor-

malmente voltadas a qualida-

des positivas, como determi-

nação, inteligência, responsa-

bilidade, tomada de decisão, 

estratégia, entre outras. Na se-

gunda parte da discussão é im-

portante saber a opinião dos 

estudantes sobre qual seriam, 

na visão deles, as característi-

cas de um líder ideal, adequado 

às demandas da atualidade.
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 San Martín

Durante o período colonial, no território que corresponde à Argentina, a elite 

local enriqueceu com a criação de gado, produzindo carne e couro em fazen-

das denominadas estâncias. Esses produtos movimentaram o porto de Buenos 

Aires, cidade que se tornou capital do Vice-Reinado do Rio da Prata em 1776. 

Foi nesse vice-reino que nasceu José de San Martín.

Membro de uma importante família da elite, San Martín foi morar na Espa-

nha quando ainda era bem jovem. Lá estudou e, posteriormente, iniciou sua 

carreira militar, participando de várias batalhas para defender os interesses es-

panhóis, inclusive lutando contra a invasão napoleônica. 

Argentina e Chile

Quando voltou para a América, San Martín assumiu o cargo de governador 

de província. No entanto, abraçou a causa da independência, comandando 

exércitos locais que obtiveram importantes vitórias contra as forças espanholas 

no sul e no centro do continente. 

As forças lideradas por ele conseguiram derrubar o vice-rei espanhol e decla-

raram a independência da Argentina, em 1810. Depois, seu exército avançou 

para a capitania geral do Chile e, em seguida, para o Vice-Reinado do Peru. Em 

virtude de sua participação nessas lutas, San Martín é considerado libertador e 

herói nacional na Argentina, no Chile e no Peru.

Apesar da fragmentação política que ocorreu entre as colônias espanholas, 

atualmente, a Argentina é o oitavo maior país do mundo. 
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Relevo em pedra representando a Declaração de Independência da Argentina. Museu Casa da Independência, Tucumán, Argentina.
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todas as batalhas pela independência desses três países foi 
considerado como uma extensão da figura do seu dono, fi-
cando assim vinculado ao tempo mítico da história, à ori-
gem da nação. Desde 1967, essa “relíquia histórica” está 
custodiada por uma instituição militar: o chamado Regi-
miento de Granaderos a Caballo, corpo de cavalaria do 
Exército Argentino criado em 1812 pelo próprio San Martín 
(e, desde 1907, grupo militar responsável pela escolta presi-
dencial dentro do país). Os granaderos também custodiam 
permanentemente o túmulo do herói, localizado na Catedral 

Metropolitana, na cidade de Buenos Aires. O sabre encon-
tra-se na área museológica [...] mas, pelo fato de fazer parte 
de uma dependência militar, essa área está fechada para o 
público. Quem quiser conhecer a famosa peça histórica tem 
que solicitar, por escrito, uma autorização do chefe do Re-
gimiento para realizar uma visita.

ROCA, Andrea. A vida social de um emblema nacional: o caso do sabre 
do general José de San Martín (1778-1850). MANA, v. 18, n. 1, p. 121, 

2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0104-93132012000100005>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Atividade 

complementar

Com base no excerto de 

Andrea Roca sobre o sabre 

de José de San Martín, res-

ponda às questões a seguir: 

 a) De que modo a histo-
riografia oficial consa-
grou San Martín?

 b) Quais são as expres-
sões até hoje utilizadas 
para defini-lo?

 c) A necessidade do Es-
tado de construir essa 
figura histórica emble-
mática foi ar ticulada 
principalmente de dois 
ângulos, quais? Expli-
que.

 d) Por que o sabre é 
considerado um objeto 
tão importante?

Resposta: sugerimos 

que reproduza o excerto aos 

estudantes e proponha as 

perguntas acima menciona-

das. O exercício possibilita 

que os estudantes reflitam, 

mais uma vez, sobre a cons-

trução da figura emblemáti-

ca desse líder e como ela é 

reforçada por determinados 

setores da sociedade.
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 Simón Bolívar

Simón Bolívar nasceu na capitania geral da Venezuela. Ele era membro de 

uma das mais ricas famílias da região, proprietária de fazendas de cacau cul-

tivado por escravizados. Com 15 anos foi estudar na Europa, onde entrou em 

contato com ideias iluministas que inspiraram a Independência dos Estados 

Unidos e a Revolução Francesa. Ao voltar para a América, ele se envolveu nas 

lutas pela independência, destacando-se como líder militar e político.

Inicialmente, Bolívar procurou libertar a Venezuela, mas não conseguiu. Fu-

giu, então, para a Jamaica, onde, em 1815, tentou obter apoio do governo bri-

tânico à causa da independência e escreveu a Carta de Jamaica. Nela, Bolívar 

propôs a formação na América de repúblicas, dirigidas por governos consti-

tucionais. Defendeu a união entre esses novos Estados. Em seguida, viajou ao 

Haiti, onde recebeu ajuda militar e financeira do governo independente.

Grã-Colômbia, Peru e Bolívia

Fortalecido, Bolívar retornou para Nova Granada e comandou batalhas decisi-

vas. Em 1819, declarou a independência da região, agora chamada de República 

da Colômbia, da qual se tornou presidente.

Posteriormente, foi criada a Grã-Colômbia, que abrangia os territórios de 

Nova Granada e da Venezuela. Porém, parte desses territórios ainda estava sob 

domínio espanhol. Bolívar passou a liderar, então, a luta pela independência 

dessas regiões. As tropas sob seu comando conquistaram a independência da 

Venezuela em 1821 e do Equador em 1822.

Em 1822, San Martín e Simón Bolívar se encontraram na Conferência de 

Guayaquil (no atual Equador) para discutir estratégias para libertar o Peru e o 

Alto Peru, que eram as últimas regiões sul-americanas sob controle espanhol. 

Depois desse encontro, Bolívar assumiu a liderança das tropas e libertou o Peru 

(1824) e o Alto Peru (1825), que recebeu o nome de Bolívia em homenagem 

a ele.
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Mulheres em manifestação por direitos em 2016, durante a comemoração do Dia da Independência da Bolívia, na cidade boliviana  
de Sucre.

106

 Outras indicações 
A Carta de Jamaica está 

disponível na íntegra e em 
português na página da Em-
baixada Venezuelana no Bra-
sil, no link: <https://issuu.
com /embajadadevenezue 
laenbrasil/docs/jamaica_por 
tugu__s_final> (acesso em: 11 
ago. 2018). A partir de sua lei-
tura é possível desenvolver 
um trabalho baseado na aná-
lise de fontes históricas, de 
modo a complementar a re-
flexão dos estudantes sobre 
o assunto. 
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Integração da América Latina

Bolívar tinha o projeto de integrar as repúblicas hispano-americanas. A lín-

gua compartilhada, o passado histórico comum e os problemas enfrentados 

indicavam a possibilidade de formar uma grande nação nos antigos territórios 

coloniais espanhóis. Além disso, Bolívar acreditava que, separadas, essas novas 

repúblicas formariam Estados frágeis. Mas o plano de unificação fracassou. Um 

dos motivos foram as divergências entre as elites locais, que pretendiam man-

ter seus poderes sobre a terra, e os trabalhadores nas regiões onde atuavam. 

Submeter-se a um governo central diminuiria o poder que elas exerciam em 

sua região.

Aos poucos, a Grã-Colômbia se desmembrou formando a Venezuela, o 

Equador, a Colômbia e, mais tarde, o Panamá. Além disso, nas décadas 

seguintes, muitos países latino-americanos, em vez de se unirem, entraram 

em conflito.

O general Bolívar morreu em 1830 na atual Colômbia, recebendo homena-

gens e honras militares nas regiões vizinhas. Suas ideias e ações foram contra-

ditórias, pois tenderam tanto para a cooperação quanto para o autoritarismo. 

Ainda assim, Bolívar é reconhecido como um grande líder militar e político e 

se tornou uma figura quase mítica em várias regiões da América Latina, sendo 

conhecido como El Libertador.

 Caudilhismo e autoritarismo

As independências dos países latino-americanos provocaram transformações 

como a aprovação de medidas ligadas à liberdade de comércio que, em princí-

pio, favoreceram a Inglaterra e também a abolição da escravidão.

Depois das independências, houve um longo período em que os caudilhos 

predominavam na administração dos países. Os caudilhos eram chefes políticos 

e militares. Alguns deles eram líderes populares que assumiam o poder pelo 

voto; outros conquistavam o poder pela força. Todos governavam de forma 

autoritária. Em certos momentos, havia uma aparência de democracia, em que 

os cidadãos votavam e elegiam seus representantes. Mas o poder político per-

manecia controlado pelos representantes das elites.

 Reação internacional 
às independências

Praticamente nenhum governo europeu colaborou com os movimentos de 

independência latino-americanos. Apenas a Inglaterra foi favorável à eman-

cipação das antigas colônias espanholas e do Brasil, com forte interesse em 

atender os industriais ingleses que defendiam liberdade de comércio na 

América Latina. Isso significava abolir os monopólios comerciais impostos pe-

las antigas metrópoles.

Já os governantes dos Estados Unidos, desde o início do século XIX, deixa-

vam clara a intenção de exercer influência política e econômica sobre o conti-

nente americano.

Em 1823, o presidente James Monroe anunciou que as forças dos Estados 

Unidos seriam contra qualquer iniciativa europeia para restabelecer suas antigas 

colônias na América. A mensagem ficou conhecida como Doutrina Monroe, 

sendo resumida na frase: “A América para os americanos”. A frase, de algum 

modo, pode ser associada a uma reafirmação das independências americanas.
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Leitura complementar

Com base na análise das cartas de Simón Bolívar, a autora do texto a seguir 

propõe reflexões sobre o processo de construção da sua figura histórica.

De forma dedicada e delicada, Simón Bolívar lidou com a sua correspon-
dência porque esteve entre seus objetivos oferecer à posteridade um perso-
nagem: o homem público irretocável, desprovido de vida privada. De 
imediato, a localização desse desejo no epistolário, bem como das estratégias 
narrativas que tentavam executá-lo, impõe uma relação cristalina entre a 
escrita de cartas, um projeto de memória e a historiografia. O cruzamento 

entre a memória individual e coletiva, ambas captadas no interior do episto-
lário, permite compreender como o missivista constrói-se para si, para seu 
grupo e para a posteridade.

FREDRIGO, Fabiana de Souza. As guerras de independência, 

as práticas sociais e o código de elite na América do século XIX: 

leituras da correspondência bolivariana. Varia Historia, 

Belo Horizonte, v. 23, n. 38, p. 294, jul. /dez. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/vh/v23n38/v23n38a04.pdf>.

Acesso em: 11 ago. 2018. 
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 Pan-americanismo

O pan-americanismo, cujas raízes estão ligadas a líderes como Bolívar e San 

Martín, é um movimento que busca promover a cooperação entre os Estados 

do continente americano por meios políticos, econômicos, sociais e diplomáti-

cos. O termo “pan” é de origem grega e tem o sentido de “totalidade”. 

Os historiadores apontam três grandes marcos do pan-americanismo:

• Conferência do Panamá (1826) – convocada por Simón Bolívar, tinha o 

objetivo de consolidar as independências e projetar o futuro dos países hispa-

no-americanos. Representantes de México, Grã-Colômbia, Peru e Províncias 

Unidas da América Central compareceram ao encontro. Nele, foi planejada 

a criação de uma assembleia com representantes de cada país e de tropas 

militares comuns a eles. As decisões dessa conferência não foram postas em 

prática, mas inspiraram futuros projetos de integração na região.

• Conferência de Washington (1889) – convocada pelo governo dos Estados 

Unidos, visava sobretudo à integração econômica do continente. Dezoito 

países enviaram representantes a esse encontro. Nele, foi criada a União In-

ternacional das Repúblicas Americanas, mais tarde chamada de União Pan-

-Americana. A partir da Conferência de Washington, representantes dos 

países americanos passaram a se reunir periodicamente.

• Conferência de Bogotá (1948) – reuniu representantes de 21 países, que 

assinaram a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e trans-

formaram a União Pan-Americana em Organização dos Estados Americanos 

(OEA). A OEA foi integrada como organização regional da Organização das 

Nações Unidas (ONU).

Os ideais do pan-americanismo estimularam projetos de aproximação dos 

países sul-americanos. Um desses projetos é o Mercosul, que procura unir as 

forças econômicas da região. Alguns bons resultados foram alcançados, mas 

ainda há muito a ser feito para uma efetiva integração sul-americana.
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1. Você sabe que 

países formam a 

América do Sul? 

Relacione-os.

2. Quais são os dois 

países da América 

do Sul que não 

fazem fronteira com 

o Brasil? 

Investigando

Memorial da Conferência 
de Guayaquil. Equador. 
Fotografia de 2017. No 
centro, estátuas representam 
Simón Bolívar e San Martín, 
que se encontraram nesta 
cidade em 1822 para discutir 
estratégias de independência 
da América Latina. 

108

Leitura complementar

Sobre a Conferência do 

Panamá e o pan-america-

nismo, sugerimos a leitura 

do excerto a seguir:

No total, apenas cinco 
Estados aceitaram partici-
par do Congresso: Peru, 
Colômbia, México, Repú-
blica da América Central e 
Estados Unidos, não com-
parecendo os representan-
tes enviados deste último. 
O Império do Brasil, embo-
ra tenha mostrado inicial 
interesse, optou por não en-
viar representantes, ao pas-
so que Chile e Buenos Aires 
ab initio se recusaram a 
participar [...]. As Confe-
rências foram celebradas 
em uma sala do Convento 
de São Francisco entre os 
dias 22 de junho a 15 de ju-
lho de 1826, com uma pau-
sa de dez dias dedicados a 
elaborar as bases dos trata-
dos. As sessões foram presi-
didas de maneira rotativa 
pelos representantes da Co-
lômbia, América Central, 
Peru e México [...].

Muito se discute na lite-
ratura acadêmica os moti-
vos pelos quais os objetivos 
do Congresso vieram a 
desmoronar. Por que razão 
as tentativas voltadas para 
superar a fragmentação 
herdada do período colo-

O texto “Pan-americanismo” 

desenvolve as competências 

gerais e específicas CG1, 

CCH2 e CEH1, bem como tra-

balha a habilidade EF08HI09, 

pois apresenta característi-

cas e pensadores do Pan-

-americanismo. Já a seção 

Outras Histórias, intitulada 

“Mulheres na luta pela inde-

pendência”, desenvolve as 

competências CG9, CCH1 e 

CEH3. Além disso, contempla 

a habilidade EF08HI11, pois 

fala sobre a atuação de di-

versas mulheres que parti-

ciparam das batalhas pela 

independência.

 Investigando
1. São países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Colôm-

bia, Chile, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, 

Suriname, Uruguai e Venezuela.

2. Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil. 
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Mulheres na luta pela independência

As lutas latino-americanas por independência contaram com a presença de mulheres, principalmente 

da população mais pobre. Leia um texto que trata desse assunto.

Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividade
• São citadas duas formas de atuação das mulheres nas lutas pela independência da América espanhola. 

Quais são essas formas? 

Mulheres na luta pela independência

As lutas latino-americanas por independência contaram com a presença de mulheres, principalmente 

da população mais pobre. Leia um texto que trata desse assunto.

HISTÓRIAS

Quando se fala em exército, nesse período, imagi-

namos sempre homens marchando a pé ou a cavalo, 

lutando. Esquecemo-nos de que as mulheres, muitas 

vezes com filhos, acompanhavam seus maridos-solda-

dos; além disso, como não havia abastecimento regular 

das tropas, muitas trabalhavam – cozinhando, lavando 

ou costurando – em troca de algum dinheiro. Encontra-

mo-las nos exércitos camponeses de Hidalgo e More-

los, assim como, um século depois, nas fotografias 

dos exércitos zapatistas da Revolução Mexicana de 

1910. Expostas à dureza das campanhas e aos pe-

rigos das batalhas, enfrentavam corajosamente os 

azares das guerras. 

[...] Manuela Eras y Gandarillas e Josefa Montesi-

nos, ambas de Cochabamba [Bolívia], participaram 

de várias ações armadas [...] conta-se que Manuela, 

ao ver aproximar-se um ataque à cidade, notando 

certa vacilação por parte do pequeno grupo de 

soldados, teria afirmado: [...] “Se não há mais 

homens, aqui estamos nós, para enfrentar o 

inimigo e morrer pela pátria”.

PRADO, Maria Ligia C. América Latina no 

século XIX: tramas, telas e textos. 
São Paulo/Bauru: Edusp/Edusc, 

1999. p. 34-36.
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Monumento às Heroínas de 

Coronilla. Situado na cidade 
boliviana de Cochabamba, 

homenageia as mulheres 
que participaram das ações 

armadas pela independência 
do país, no século XIX. 

Fotografia de 2006.
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nial não tiveram êxito? Pa-
ra Donghi [...], Bolívar não 
percebera a realidade social 
pós-revolucionária. As eli-
tes urbanas, que deveriam 
ter uma participação maior 
nas assembleias estavam 
enfraquecidas pela crise re-
volucionária, ao passo que 
as elites rurais tendiam a 
buscar apoio nas forças mi-
litares locais. Bolívar certa-
mente não ignorava que a 
ordem pós-revolucionária 
estava substancialmente 
confiada aos militares, mas 
para ele esse aspecto repre-
sentava uma fase provisória. 
O próprio Bolívar aparecia 
como um representante da-
quela ordem militar, ao mes-
mo tempo em que defendia 
um republicanismo conside-
rado utópico.

[...] vários fatores objeti-
vos e subjetivos podem es-
tar associados ao fracasso 
do Congresso, entre os 
quais os desdobramentos 
das forças centrífugas dos 
países hispano-america-
nos, junto com a anarquia 
produto de partidos que 
demandavam um lugar até 
então negado por grandes 
caudilhos independentes. 
Outros fatores invocados 
pelos autores [...] vão da 
inércia da fragmentação 
estrutural hispano-ameri-
cana à influência de potên-
cias estrangeiras; de ri-
validade e desconfiança en-
tre as novas repúblicas; a hi-
pótese estruturalista se-
gundo a qual o fracasso se 
deve à dispersão territorial, 
a variedade de províncias, e, 
ainda, a hipótese que leva 
em conta a sabotagem do 
governo norte-americano e 
outras relativas à hostilida-
de do Estado mexicano.

BUENO, Elen de Paula Bueno; 

OLIVEIRA, Victor Arruda 

Pereira de. O Congresso do 

Panamá (1826): perspectivas 

políticas, teóricas e jurídicas 

nas relações internacionais. 

Papel Político. Bogotá 

(Colômbia), v. 20, n. 1, p. 258, 

jan. /jun. 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.co/pdf/

papel/v20n1/v20n1a09.pdf>. 

Acesso em: 25 set. 2018. 

 Orientações didáticas
Discuta com os estudantes, ao final do capítulo, as heranças 

coloniais que os países da América Latina ainda carregam. Ape-
sar da importância dos processos de independência, é impor-
tante destacar que as estruturas políticas e sociais do período 
não se transformaram rapidamente. Entre aspectos herdados 
do período colonial, podemos destacar as desigualdades sociais 
e o preconceito racial. 

 Outras Histórias
As mulheres participaram das lutas acompanhando os solda-

dos e trabalhando para as tropas (como cozinheiras, lavadeiras 
ou costureiras) e também pegando em armas, como nos casos 
de Manuela e Josefa, citadas no texto. 
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. A maior parte das colônias da América Latina se 

libertou de suas metrópoles até a segunda metade 

do século XIX. Nesse período de intensa agitação 

social, alguns personagens se destacaram por sua 

participação nos movimentos de independência e, 

por isso, são considerados libertadores da América 

Latina. Relacione, a seguir, os ideais aos líderes dos 

movimentos de independência.

a) A distribuição de terras e o çm do trabalho for-

çado e impostos pagos pelos indígenas.

b) A integração entre os países da América Lati-

na, que compartilhavam um mesmo idioma e o 

passado de exploração colonial. 

c) Abolição da escravidão, distribuição de terras e 

independência.

  I. Miguel Hidalgo e José María Morelos.

 II. San Martín e Simón Bolívar.

III. Tousssaint L’Ouverture e Jean-Jacques Dessalines.

2. Compare a independência do Haiti com os demais 

processos de independência na América Latina es-

tudados. Que diferenças podem ser apontadas en-

tre o caso do Haiti e os demais? 

3. Em 1819, o Congresso revolucionário de Angostu-

ra, na Venezuela, proclamou a República da Grã-

-Colômbia. Simón Bolívar foi nomeado presidente 

do novo país. Leia a seguir trecho do discurso feito 

por ele na ocasião.

Refletir e ampliar

[...] nem todos os homens nascem igual-
mente aptos para a obtenção de todas as 
posições; pois todos devem praticar a virtu-
de e nem todos a praticam; todos devem ser 
valorosos e nem todos o são; todos devem 
possuir talentos e nem todos os possuem 
[...]. As leis corrigem esta diferença, porque 
colocam o indivíduo na sociedade, para que 
a educação, a indústria, as artes, os serviços, 
as virtudes lhe deem uma igualdade fictícia, 
propriamente chamada política e social [...].

BOLÍVAR, Simón. Discurso ao Congresso de 
Angostura. 1819. In: BELLOTO, Manoel L; 

CORRÊA, Ana Maria M. (Org.). A América Latina 
de colonização espanhola: antologia de textos 

históricos (seleção). São Paulo: Hucitec/Edusp, 
1979. p. 164.

 As leis têm uma função social ampla. De acordo 

com o discurso de Simón Bolívar, qual é a função 

das leis? 

4. Os países da América Latina possuem uma rica cul-

tura que se manifesta em diversas áreas, como a 

música, a literatura, a pintura, a escultura, o cine-

ma, a dança, etc. Entre os grandes artistas desses 

países podemos citar os escritores Gabriela Mis-

tral (Chile), Gabriel García Márquez (Colômbia),  

Mario Vargas Llosa (Peru), Pablo Neruda (Chile), 

Jorge Luís Borges (Argentina), entre muitos outros. 

O que você sabe sobre as produções culturais dos 

países latino-americanos? 

a) Faça uma pesquisa e selecione músicas, çlmes, 

livros e pinturas produzidas na América Latina. 

Escolha uma obra e faça uma breve descrição 

sobre a que escolheu. 

b) Pesquise a biograça e a obra de um artista lati-

no-americano, como o autor ou autora da obra 

escolhida no item anterior. Depois, elabore um 

painel para apresentar esse artista aos colegas. 

Gabriel García Márquez 
(1927-2014) foi um 

escritor, jornalista, editor 
e roteirista colombiano. 

É autor das obras Cem 
anos de solidão e O amor 
nos tempos do cólera. Em 
1982, recebeu o prêmio 

Nobel de Literatura pelo 
conjunto de sua obra. 

Violeta Parra (1917-1967) 
foi uma artista chilena 
talentosa. Desenvolveu 
trabalhos como artista 
plástica, ceramista, 
folclorista, compositora 
musical e cantora. É 
autora da canção Gracias 
a la vida.
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 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. A relação correta é: A – I; 

B – II; C – III.
2. Os revolucionários france-

ses aboliram a escravidão 
nas colônias em 1793, 
mas na época napoleôni-
ca o sistema voltou a vigo-
rar. No Haiti, os escravos 
revolucionários iniciaram, 
então, um movimento pe-
la independência para ga-
rantir sua liberdade. Nes-
se processo, derrotaram 
os franceses e seus alia-
dos e conquistaram a in-
dependência do país – ao 
mesmo tempo que aboli-
ram a escravidão. Ali, as 
lutas pela independência 
foram lideradas pelos es-
cravos. Em outras colô-
nias americanas, também 
ocorreram revoltas com a 
participação ativa de es-
cravos, mas a indepen-
dência dessas colônias se 
concretizou sob a lideran-
ça de grupos das elites.

3. De acordo com o discurso 
de Bolívar, as leis servem 
para corrigir as diferenças 
existentes entre as pes-
soas em relação à virtude, 
aos valores e aos talen-
tos. Para ele, as leis criam 
uma “igualdade fictícia” 
para todos os indivíduos 
que vivem em sociedade.

4. a) e b) Atividade experimen-
tal e interdisciplinar com Ar-
te. Estimule os estudantes 
a pesquisar obras com te-
mas relacionados aos pro-
cessos de independência 
da América Latina.

Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências e habilidades da 
BNCC: 

• CG3 (atividades 4, 5, 6 e 7);

• CG9 (atividades 5, 6 e 7);

• CCH2 (atividades 5, 6 e 7);

• CCH4 (atividades 5, 6 e 
7);

• CEH1 (atividades 5, 6 e 7);

• CEH3 (atividades 3, 5, 6 
e 7);

• EF08HI08 (atividade 1);

• EF08HI10 (atividade 2).
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5. Analise atentamente o detalhe do painel Epopeia 

do povo mexicano, nas páginas 102-103. Depois, 

responda:

a) Como o pintor Diego Rivera representou os in-

dígenas e as pessoas mais pobres? 

b) Em sua opinião, qual é a diferença entre ser 

protagonista e espectador de uma história?

c) Em que momentos você se considera prota-

gonista de sua própria história? E espectador? 

Reflita.

6. Joaquín Torres García (1874-1949) foi um impor-

tante pintor uruguaio do século XX. Por meio do 

seu trabalho, ele buscava uma identidade para o 

continente latino-americano e procurava desenvol-

ver uma arte original. Observe o desenho abaixo, 

da década de 1940, de autoria de Torres García, e 

responda:

Norte: no contexto, pode ser entendido como 

sinônimo de objetivo, propósito. 

América invertida, de Joaquín Torres García, produzida em 
1943. Tinta sobre papel. Museu Torres García, Montevidéu, 
Uruguai.

Mão, escultura de Oscar Niemeyer, produzida em 1989.  
A obra está no Memorial da América Latina, na cidade de 
São Paulo. Fotografia de 2018.

[O] suor, sangue e pobreza marcaram a 

história desta América Latina tão desarti-

culada e oprimida. Agora urge reajustá-la 

num monobloco intocável, capaz de fazê-

-la independente e feliz. 

Urgir: nesse contexto, exigir, reclamar.

NIEMEYER, Oscar. M‹o. Acervo Memorial da 
América Latina. Disponível em: <http://www.

memorial.org.br/acervo/obras-de-arte/mao/>. 
Acesso em: 15 jun. 2018.

Integrar com ARTE

• Nessa criação, o artista inverte a maneira habi-

tual de representar o mapa da América do Sul. 

Há uma famosa frase relacionada a esse dese-

nho: “Nosso norte é o Sul”. O que essa frase 

quer dizer? Reescreva-a com suas palavras. 

7. Analise e interprete a frase e a escultura do arqui-

teto Oscar Niemeyer (1907-2012). Depois, respon-

da às questões:

 Fonte 1

 Fonte 2 

a) Na sua interpretação, o que a forma em ver-

melho que se encontra no meio da escultura 

representa? 

b) Que relações podemos estabelecer entre a obra 

M‹o e a frase de Oscar Niemeyer? 

c) Inspirando-se nas imagens deste capítulo, crie 

uma representação artística (desenho, música, 

escultura, montagem com fotografias, etc.) so-

bre a independência das colônias espanholas e 

do Haiti.
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Integrar com Arte
5. a) Rivera procurava repre-

sentar os indígenas e as 
pessoas mais pobres co-
mo protagonistas, e não 
apenas como espectado-
res da história.

 b) Depois de ouvir as res-
postas dos estudantes, vo-
cê poderá apontar que “ser 
espectador” se refere a ob-
servar passivamente a his-
tória e “ser protagonista” 
expressa a participação ati-
va em sua construção. 

 c) Resposta pessoal. É im-
portante que os estudantes 
sejam estimulados a falar 
sobre o assunto a partir de 
suas vivências. Se possível, 
estimule a discussão sobre 
o tema em sala de aula. 

6. Estimule a observação da 
imagem. Depois de ouvir as 
interpretações dos estu-
dantes, explique que um 
dos objetivos da frase é va-
lorizar a América do Sul, em 
contraposição às ideias eu-
rocêntricas de que a cultura 
latino-americana seria infe-
rior à europeia. Ao afirmar 
que o direcionamento da 
América do Sul é a sua pró-
pria identidade e cultura, o 
artista provavelmente pre-
tende trazer o olhar dos la-
tino-americanos para as 
características de seu pró-
prio território.

7. a) e b) É importante que os 
estudantes percebam as 
semelhanças entre a escul-
tura e a frase de Niemeyer, 
referentes ao processo de 
exploração da América Lati-
na. Os alunos poderão res-
saltar que o vermelho da 
mão representa o suor e o 
sangue que marcaram a his-
tória desses países. A frase, 
no entanto, propõe uma 
América Latina unida e arti-
culada, de modo a superar 
tais raízes de exploração.

 c) A atividade visa estimu-
lar a criatividade dos estu-
dantes perante os assuntos 
tratados no capítulo.
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UNIDADE 2

8
América independente

CAPÍTULO

• Na cidade onde você mora, há alguma 

comemoração nos dias 21 de abril e 7 

de setembro? Comente.

Investigando

Independência 
do Brasil

Primeiros sons do Hino da Independência, obra do pintor brasileiro Augusto 
Bracet (1881-1960) concluída em 1922, ano do centenário da proclamação 
da independência do Brasil. Óleo sobre tela, 190 cm 3 250 cm. Museu 
Histórico Nacional, Rio de Janeiro.

Os dias 21 de abril e 7 de setembro são 

feriados no Brasil. Você sabe por quê?

Essas datas relembram a luta contra o 

domínio colonial português. O feriado de 

21 de abril homenageia Tiradentes, mem-

bro da Conjuração Mineira. Nesse dia, em 

1792, ele foi executado por ordem da rai-

nha de Portugal, Maria I (1734-1816). Já o 

feriado de 7 de setembro celebra a inde-

pendência do Brasil, proclamada em 1822.

A criação de datas comemorativas 

também tem história. Vamos estudar al-

guns aspectos desse processo.
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Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4; CG9.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH2; CCH5; CCH7. 

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4; 

CEH6.

 Objetivos do capítulo
• Contextualizar o processo 

de independência do Brasil.

• Identificar as transforma-

ções sociais com a chega-

da da família real ao Brasil.

• Compreender as caracte-

rísticas e motivações da 

Conjuração Mineira, da Con-

juração Baiana e da Revolu-

ção Pernambucana.

• Reconhecer os principais 

sujeitos históricos do pro-

cesso de independência 

do Brasil.

 Investigando
Resposta pessoal. O obje-

tivo é basear-se nas vivên-

cias dos estudantes para 

suscitar uma reflexão sobre 

datas e comemorações na-

cionais relacionadas ao tema 

que será objeto de estudo 

deste capítulo.

 Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objetos de conhecimento Habilidades

Rebeliões na América portuguesa: as conjurações mi-

neira 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.

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.
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113

Objetos de conhecimento Habilidades

Os caminhos até a independência do Brasil EF08HI12 – Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte 

portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira.

EF08HI13 – Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar 

as formas de governo neles adotadas.

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 e 

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

 Orientações didáticas
A análise das conjurações 

Mineira e Baiana foi agregada 
ao estudo do movimento de in-
dependência do Brasil, que in-
clui também outros temas, 
como: a vinda da família real 
portuguesa para o Rio de Ja-
neiro, a ação dos grupos políti-
cos e as lutas em torno da pro-
clamação da independência. 

A visão da independência 
do Brasil como um processo 
que se inicia em fins do século 
XVIII e prossegue até a primei-
ra metade do século XIX é dife-
rente daquela, mais tradicio-
nal, em que o “grito do Ipi-
ranga” encerra e explica a se-
paração política entre Brasil e 
Portugal. A análise tradicional 
apresenta a independência 
como resultado da ação de he-
róis que encarnam todos os 
acontecimentos importantes 
e se transformam em referên-
cia para a construção de uma 
“memória da nação”.

Na conversa inicial com os 
estudantes, estimule a refle-
xão sobre a construção da 
imagem do herói e os critérios 
de escolha de datas comemo-
rativas e faça-os responder à 
seguinte pergunta: O que é um 
herói? Para trabalhar esse 
tema, sugerimos a leitura do 
livro de MICELI, Paulo, intitula-
do O mito do herói nacional. 
São Paulo: Contexto, 1994. 
Essa obra trata especifica-
mente das imagens de Tira-
dentes e de dom Pedro I e do 

significado do 7 de Setembro.
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 População e sociedade

No final do século XVIII, grande parte da população brasileira vivia no lito-

ral. No entanto, vilas e cidades haviam se formado no interior em razão de 

atividades como a pecuária e a mineração. Os núcleos urbanos eram distantes 

uns dos outros e havia dificuldade nos transportes. Assim, muitas vezes era 

mais fácil praticar o comércio diretamente com Portugal do que entre as ca-

pitanias, internamente.

Nessa época, calcula-se que a população brasileira era composta de aproxi-

madamente 3 milhões de pessoas, como mostra a tabela a seguir.
• Você sabe qual é 

a população atual 

do Brasil? De 1798 

até os dias atuais, 

essa população 

cresceu quantas 

vezes? Pesquise 

essa informação e 

converse com os 

colegas e o professor.

Investigando

População brasileira aproximada (1798)

Brancos 1 000 000

Negros 1 600 000 (*)

Indígenas e mestiços 650 000 (**)

Total 3 250 000

Fonte: WEHLING, A.; WEHLING, Maria José C. Forma•‹o do Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 336.

 Grupos sociais

A população do Brasil era formada, basicamente, pelos seguintes grupos:

• Colonizadores – composto de reinóis, ou seja, pessoas nascidas no reino de 

Portugal e que representavam os interesses do governo português. Faziam 

parte desse grupo os grandes comerciantes; governadores de capitanias; juí-

zes e desembargadores; oficiais militares; bispos e arcebispos. Ocupavam a 

maior parte dos cargos da administração, controlavam o comércio e defen-

diam o domínio colonial.

• Colonizados – grupo composto de escravizados, negros, indígenas, mes-

tiços e brancos pobres, que correspondiam a cerca de 80% da população. 

Trabalhavam na lavoura, nas minas, nos transportes, no artesanato e no co-

mércio urbano, entre outras atividades. Além deles, havia o grupo dos co-

lonos formado pelos senhores de engenho, fazendeiros, proprietários de 

minas, pecuaristas e donos de charqueadas que, em sua maioria, eram des-

cendentes de europeus. Muitas vezes os colonos se sentiam prejudicados 

pelas interferências da metrópole nas atividades econômicas da colônia. 

O governo português proibia, por exemplo, a instalação de manufaturas 

de tecidos finos e tinha monopólio sobre a exploração de sal, tabaco e 

diamantes. 

 Processo de independência

Durante a época colonial, diversos conflitos opuseram a população da co-

lônia ao governo português. Exemplos desses conflitos foram a Revolta de 

Beckman (1684), a Guerra dos Emboabas (1707-1709), a Guerra dos Mascates 

(1710-1711) e a Revolta de Vila Rica (1720), que pretendiam mudar aspectos 

da dominação colonial portuguesa. 

Também houve movimentos como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baia-

na e a Revolução Pernambucana, que contestaram o domínio português e 

queriam obter a independência.

(*) Incluía uma minoria de libertos.
(**) Grupos que viviam em cidades, vilas ou aldeamentos próximos das grandes cidades. 

114

O texto “População e socie-

dade” trabalha a habilidade 

EF08HI07, na medida em que 

identifica e contextualiza as-

pectos populacionais e con-

formações territoriais ligados 

ao processo de independên-

cia do Brasil. Já as seções 

Investigando e Observando 

o mapa desenvolvem as com-

petências gerais e específi-

cas CG1, CG2, CG9, CCH5, 

CCH7 e CEH2. O texto “Pro-

cesso de independência”, por 

sua vez, promove as habili-

dades EF08HI05 e EF08HI11, 

pois explica movimentos e 

rebeliões da América portu-

guesa relacionando-os ao 

Iluminismo e à Independência 

dos Estados Unidos e identi-

fica a atuação de diferentes 

grupos sociais nas lutas pe-

la independência do Brasil.
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OCEANO
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SANTO
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N

0 405 km

Limites internos em 1821

Revolta de Beckman (1684)

Guerra dos Mascates (1710)
e Revolução Pernambucana (1817)

Guerra contra Palmares (séc. XVII)

Conjuração Baiana (1798)

Revolta de Vila Rica (1720) e
Conjuração Mineira (1789)

Guerra dos Emboabas (1708)

Observe no mapa a localização de alguns dos principais conflitos coloniais.
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Principais conflitos no período colonial

Observando o mapa

• Em qual região do Brasil ocorreu a maioria dos confl itos coloniais representa-

dos no mapa? Analise o mapa e comente com os colegas.

Fonte: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manoel M. de. et al. Atlas hist—rico escolar. 3. ed. Rio de 
Janeiro: FAE, 1986. p. 23.

 Conjuração Mineira (1789)

Na segunda metade do século XVIII, as jazidas de ouro de Minas Gerais es-

tavam se esgotando. Mesmo assim, o governo português continuou cobran-

do pesados impostos dos mineradores. Isso porque, para o governo, não era 

o ouro que estava acabando, mas sim o contrabando que tinha aumentado.

Um clima de tensão e revolta tomou conta de Minas Gerais quando o 

governador da capitania anunciou que haveria uma nova derrama (co-

brança imediata dos impostos atrasados). Em reação à derrama, um grupo 

de colonos organizou um movimento contra as autoridades portuguesas, 

que ficou conhecido como Conjuração ou Inconfidência Mineira.

Entre os principais inconfidentes estavam Cláudio Manuel da Cos-

ta (1729-1789), minerador e poeta, Tomás Antônio Gonzaga (1744-

-1810), poeta e magistrado, e Carlos Correia de Toledo (1731-1803), 

padre e minerador. Um dos poucos inconfidentes que não faziam parte 

da elite econômica era Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), que 

recebeu o apelido de Tiradentes, porque exercia o ofício de dentista.

Contrabando: comércio 

sem o pagamento dos 

impostos.

Um outono pastoral, pintura 
de François Boucher. 1749. 
Óleo sobre tela. Wallace 
Collection, Londres. O 
bucolismo, que consiste na 
exaltação da vida campestre 
e pastoril, é uma das 
características do Arcadismo. 
Entre os participantes da 
Conjuração Mineira havia 
poetas do Arcadismo.
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 Investigando
A atividade, interdisciplinar 

com Matemática, busca incen-

tivar a pesquisa e a reflexão 

dos estudantes.

Segundo dados do IBGE, a 

população brasileira em 2018 

era estimada em 208 687 905 

pessoas.

Comparando os dados popu-

lacionais dos anos 2018 e 

1798, vamos concluir que a po-

pulação brasileira cresceu 64 

vezes. Dados disponíveis em: 

<https: //w w w.ibge.gov.br/

apps/popula cao/projecao/

box_popclock.php>. Acesso 

em: 25 set. 2018. 

 Observando o mapa
A maioria dos conflitos colo-

niais representados no mapa 

aconteceu na região Nordeste.
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 Planos e repressão

De acordo com alguns historiadores, a Inconfidência Mineira foi influenciada 
por ideais iluministas vindos da Europa e pela independência dos Estados Uni-
dos (1776). Os planos dos inconfidentes incluíam fundar uma república (com 
capital na cidade de São João del-Rei), implantar indústrias na região e criar 
uma universidade em Vila Rica (atual cidade de Ouro Preto). Porém, não havia 
propostas efetivas para abolir a escravidão, tampouco para melhorar as condi-
ções de vida da maioria da população.

O movimento foi denunciado ao governador da capitania de Minas Gerais, 
visconde de Barbacena, por Joaquim Silvério dos Reis (1756-1792), que, em 
troca, conseguiu o perdão de suas dívidas. Informado sobre a conspiração, o 
governador suspendeu a derrama e ordenou a prisão dos envolvidos.

Muitos participantes da conjuração foram presos, julgados e condenados. 
Onze deles receberam pena de morte, mas a rainha de Portugal, Maria I, mu-
dou a punição para exílio perpétuo em colônias portuguesas na África. Só Tira-
dentes teve a pena de morte mantida.

• Na sua opinião, qual 
é a importância de 
se debater diferentes 
versões históricas? 
Comente com os 
colegas.

Investigando
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Vista interna do Museu Casa 
dos Contos, em Ouro Preto, 
Minas Gerais. Fotografia de 

2018. Neste local, alguns 
dos inconfidentes foram 

presos durante a devassa, ou 
seja, o processo instaurado 

pela Coroa portuguesa para 
investigar os conjurados.

 Versões da revolta

Ao longo do tempo, a Conjuração Mineira foi interpretada de várias manei-
ras. A seguir, vamos conhecer algumas dessas interpretações, pois uma atitude 
historiadora envolve o estudo e a análise de diferentes versões de um processo 
histórico.

Até a independência do Brasil, prevaleceu a versão dos colonizadores. Eles 
chamavam o movimento mineiro de inconfidência, palavra que significa traição 
– no caso, traição ao governo português.

Durante o Império, o movimento mineiro continuou sendo malvisto pelos 
governantes, que eram descendentes dos monarcas portugueses. Afinal, eles 
haviam reprimido violentamente a Conjuração mineira e punido seus líderes.

Foi apenas com a República que o movimento foi interpretado como a pri-
meira luta pela independência do Brasil. Tiradentes foi transformado em herói 
do país e a data de sua execução, 21 de abril, tornou-se feriado nacional.

Ao longo do tempo, o sentido negativo da palavra inconfidência caiu no 
esquecimento e ela passou a denominar os movimentos contrários ao domínio 
colonial. Ainda assim, alguns estudiosos evitam esse termo e preferem usar 
conjuração, que significa conspiração.
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Atividade 

complementar

A Conjuração Mineira foi 

organizada em 1789, e o pro-

cesso judicial contra os re-

voltosos durou 29 meses. As 

condenações só foram pu-

blicadas em 20 de abril de 

1792, no Rio de Janeiro – na 

época, capital da colônia. 

Leia, a seguir, trechos da 

sentença de morte de Tira-

dentes:

[...] condenam o réu Joa-
quim José da Silva Xavier, 
por alcunha [designação] o 
Tiradentes, [...] a que [...] 
seja conduzido pelas ruas 
públicas ao lugar da forca, e 
nela morra morte natural 
para sempre, e que depois 
de morto lhe seja cortada a 
cabeça e levada à Vila Rica, 
aonde no lugar mais públi-
co dela será pregada em um 
poste alto até que o tempo a 
consuma; o seu corpo será 
dividido em quatro quartos 
e pregados em postes pelo 
caminho de Minas [...] aon-
de o réu teve as suas infa-
mes [desprezíveis , de-
sonradas] práticas [...] até 
que o tempo também os 
consuma. Declaram ao réu 
infame, e infame seus fi-
lhos e netos [...], e seus bens 
[...] e a casa em que vivia 
em Vila Rica será arrasada 
e salgada, e que nunca mais 
no chão se edifique, e não 
sendo próprias, serão ava-
liadas e pagas ao seu dono 
pelos bens confiscados, e 
no mesmo chão se levanta-
rá um padrão [neste caso, 
um tipo de monumento de 
pedra] pelo qual se conser-
ve em memória a infâmia 
deste abominável réu.

Autos da devassa da Inconfi-
dência Mineira. Apud: LARA, 
Silvia H. Tiradentes e a nação 

esquartejada. In: SIMÕES, 
Júlio Assis; MACIEL, Laura 

Antunes (Coord.). Pátria 
amada esquartejada. 

São Paulo: DPH/SMC, 
1992. p. 19.

O texto “Versões da revolta”, 

incluindo a seção Investi-

gando que o acompanha, 

desenvolve as competên-

cias gerais e específicas 

CG1, CEH4 e CEH6.

 Investigando
Resposta pessoal. Sugerimos que dialogue com os estudan-

tes sobre as diferentes interpretações históricas de um mesmo 

acontecimento e sua importância para a reflexão crítica. Pode-

-se reforçar, ainda, que o trabalho do historiador se dá por meio 

de intensa pesquisa e análise de diferentes fontes históricas.
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 Conjuração Baiana (1798)

Quase dez anos após a Conjuração Mineira, ocorreu um novo movimento, 

dessa vez na Bahia. Dele participaram alfaiates, pedreiros, sapateiros, soldados 

e escravos. Ficou evidente a atuação de grupos populares nesse movimento, 

conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. 

Um dos líderes da revolta foi Luís Gonzaga das Virgens e Veiga (1761-1799), 

soldado de poucos recursos, que tinha sido punido por abandonar o serviço 

militar várias vezes. Veiga sabia ler e escrever, o que não era comum entre as 

pessoas pobres daquela época.

Os planos dos revoltosos incluíam:

• o fim da escravidão e da dominação portuguesa;

• a proclamação de uma república; 

• a permissão para que navios de todas as nações ancorassem nos portos baianos.

Inspirados nas ideias iluministas, alguns revoltosos escreviam panfletos e car-

tazes, distribuídos na porta das igrejas ou colados nos muros da cidade. Em um 

desses documentos, estava escrito: “Está para chegar o tempo feliz da nossa 

liberdade. O tempo em que todos seremos irmãos. O tempo em que todos 

seremos iguais”.

O governador da Bahia na época procurou descobrir quem eram os autores 

dos cartazes e panfletos, e chegou ao nome de Luís Gonzaga.

Mais de 30 participantes do movimento foram presos e processados. As pe-

nas mais severas foram aplicadas aos líderes mais pobres. Em novembro de 

1799, quatro mestiços foram enforcados e esquartejados: os alfaiates João de 

Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira e os soldados Lucas 

Dantas e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga.

Hospício de N. Senhora da Piedade na Bahia, litografia de Rugendas, feita no século XIX. Essa obra representa a praça da Piedade, em 
Salvador, onde foram executados os revoltosos da Conjuração Baiana. Coleção particular.
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1. Procure em um dicioná-
rio o significado das pa-
lavras que você ainda 
não conhece. Depois re-
leia o texto.

 Resposta pessoal. É pro-
vável que os estudantes 
destaquem as seguintes 
palavras: alcunha (deno-
minação que se utiliza em 
substituição ao nome 
próprio de alguém); infa-
me (que perdeu a honra, 
desonrado, desprezível); 
padrão (no contexto do 
texto, um tipo de monu-
mento de pedra).

2. Como você interpreta a 
expressão “morte natu-
ral para sempre”?

 Resposta: Morte natural, 
no sentido moderno, é 
aquela que não foi indu-
zida por outra pessoa. 
Assim, a morte de Tira-
dentes não foi natural, 
mas no século XVIII e até 
o início do século XX, to-
da morte era considera-
da “natural”. “Morrer 
para sempre” pode signi-
ficar que a intenção de 
quem deu a sentença 
era que até a memória do 
morto (Tiradentes) fos-
se esquecida no futuro.

3. O que você pensa sobre 
a pena destinada a Tira-
dentes? Justifique sua 
resposta.

 Resposta pessoal, mas 
procure ressaltar que a 
intenção era fazer do cas-
tigo e da morte de Tira-
dentes um exemplo para 
os outros habitantes da 
colônia, convencendo-os 
a não tentar revoltas con-
tra o domínio português.
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 Família real no Brasil

No início do século XIX, o exército francês dominava diversos países europeus 

e o continente atravessava um período de guerras. Sem conseguir vencer os in-

gleses, em 1806, o governo da França decretou o Bloqueio Continental, determi-

nando que todos os portos da Europa se fechassem ao comércio com os ingleses.

O governo português não obedeceu a proibição de Napoleão Bonaparte e 

manteve a aliança e o comércio com os ingleses. Em 1807, Napoleão enviou um 

ultimato ao príncipe regente dom João (1767-1826) para que este rompesse 

com os ingleses. Resistindo à ordem, Portugal foi invadido pelos exércitos fran-

ceses com o apoio de tropas espanholas.

Sem poder resistir à invasão francesa, a Corte portuguesa, composta de cer-

ca de 15 mil pessoas, veio para o Brasil com o apoio dos ingleses. Desembarca-

ram na Bahia em 22 de janeiro de 1808. Depois de permanecer algum tempo 

na região, dom João e a Corte viajaram para o Rio de Janeiro, onde foi instalado 

o governo português, em 8 de março de 1808. 

• Na época de sua 

criação, o Ensino 

Superior no Brasil 

era acessível a 

pouquíssimas 

pessoas. Atualmente, 

essa situação 

mudou? Reflita com 

os colegas.

Investigando
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A chegada da família real no 
Brasil, em 7 de março de 1808, 

pintura de Geoff Hunt. Óleo 
sobre tela. Coleção particular.  

 O governo português se instala na colônia

Dom João se manteve no Brasil durante treze anos, entre 1808 e 1821. 

Esse período foi marcado por diversos acontecimentos, entre os quais podemos 

destacar:

• abertura dos portos (1808) – medida que pôs fim ao monopólio comercial 

de Portugal com a colônia. Essa medida interessava aos comerciantes de 

qualquer país, mas beneficiou sobretudo os ingleses; 

• autorização para instalação de indústrias no Brasil (1808) – a ação não 

conseguiu promover a criação de indústrias na colônia. Isso foi dificultado 

pela falta de capital, de mão de obra especializada e de tecnologia. Além 

disso, com o tratado de 1810, ficou complicado concorrer com os produtos 

manufaturados ingleses;

• introdução do Ensino Superior (1808) – com a fundação das primeiras 

faculdades de Medicina em Salvador e no Rio de Janeiro; 

118

Atividade 

complementar 

A mudança da corte 
para o Brasil

A vinda da família real por-
tuguesa para o Brasil foi e 
ainda é motivo de polêmicas. 
Desde o século XIX e mesmo 
hoje em dia há visões diver-
gentes sobre o assunto. Há 
quem diga que a saída da 
corte ocorreu em meio a uma 
grande confusão em Lisboa, 
“um espetáculo ao mesmo 
tempo triste e grotesco”, 
acompanhado por uma mul-
tidão espantada.

Mas como teriam reagido 
os portugueses diante do 
“espetáculo”? Alguns fica-
ram espantados, outros en-
traram em pânico, enquanto 
muitos ficaram indiferentes. 
Também havia os descon-
tentes, que não puderam ou 
não quiseram acompanhar 
a família real. Para os que se 
arriscaram na travessia 
oceânica, restava cantar a 
glória da medida mais que 
acertada do príncipe, um ver-
dadeiro “timoneiro da nau do 
Estado”, que criaria um novo 
império nos trópicos. 

Porém, alguns estudiosos 
que analisaram aquele pe-
ríodo afirmaram que a ideia 
de ir para o Brasil não poderia 
ter vindo de d. João. Para o 
historiador Otávio Tarquínio 
de Sousa, o príncipe tomou 
a única decisão compatível 
com sua personalidade: a 
neutralidade. Negociando, 
iludindo e cedendo, ele con-
seguiu sobreviver em meio 
à luta entre ingleses e fran-
ceses. A mudança para o Bra-
sil não se deveu à honra ou 
à dignidade, mas a uma es-
tratégia política.

O texto “Família real no Bra-
sil”, incluindo a seção Inves-
tigando que o acompanha, 
desenvolve as competên-
cias gerais e específicas 
CG1, CCH2, CCH5, CEH1 e 
CEH2. Além disso, esse tex-
to trabalha a habilidade 
EF08HI12, pois caracteriza 
a organização política e so-
cial desde a chegada da fa-
mília real portuguesa ao 
Brasil até a proclamação da 
independência do país.

 Investigando
Tema para refletir e debater. Depois de ouvir as respostas dos 

estudantes, você pode apontar que o número de vagas nas esco-
las (desde o Ensino Fundamental ao Ensino Superior) aumentou 
significativamente. No entanto, há muito que se fazer para a me-
lhoria do acesso às escolas públicas e da qualidade do ensino. 
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• criação de instituições (1808-1810) – como o Banco 

do Brasil, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia e a Biblio-

teca Real, que deu origem à atual Biblioteca Nacional; 

• assinatura do Tratado de Comércio e Navegação 

(1810) – que reduziu as taxas alfandegárias para pro-

dutos ingleses; 

• elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e 

Algarves (1815) – com isso, o Brasil ganhou autono-

mia administrativa e deixou de ser colônia de Portugal, 

tornando-se sede do reino;

• contratação de artistas e professores franceses 

(1816) – chamada de Missão Francesa. Faziam parte 

desse grupo os pintores Jean-Baptiste Debret e Nicolas 

Taunay, entre outros;

• aclamação de dom João VI (1818) – dois anos após a 

morte de sua mãe, Maria I, dom João foi coroado rei do 

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves com grandes 

festas. Dom João VI foi o único rei europeu a assumir o 

trono na América. 

As medidas tomadas por dom João VI foram impor-

tantes para o processo de independência do Brasil. Po-

rém, elas não beneficiavam a maioria da população. 

Essas medidas satisfaziam, sobretudo, as elites coloniais 

e a Corte portuguesa. 
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Vista do Jardim Botânico, 
na cidade do Rio de Janeiro. 
Fotografia de 2017.

Fachada do edifício onde funciona a Biblioteca Nacional, 
fotografada em 2017. Situada na avenida Rio Branco, no 
centro da cidade do Rio de Janeiro, foi construída entre 
1905 e 1910.
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Outro autor, Oliveira Lima, 

julgou positivamente a de-

cisão de vir para o Brasil. De-

pois de avaliar perdas e 

ganhos, a atitude de dom 

João foi amadurecida e re-

presentou a única ameaça 

concreta ao desafio napo-

leônico. Por isso, ela deve 

ser considerada “uma inte-

ligente e feliz manobra polí-

tica”, e não uma “deserção 

covarde”.

Fonte: MALERBA, Jurandir. 
A Corte no exílio: civilização e 
poder no Brasil às vésperas da 

independência (1808 a 1821). 
São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. p. 201-202.

Algumas polêmicas entre 

historiadores referem-se à 

atitude de dom João ao dei-

xar Portugal em 1807. Para 

você, a importância desse 

episódio limita-se à pessoa 

do príncipe? Explique sua 

posição nessa polêmica.

Resposta: espera-se que 

os estudantes compreen-

dam que um único indivíduo 

não faz a história sozinho. O 

texto menciona diferentes 

reações populares diante 

da partida da corte de Lis-

boa, que devem ser consi-

deradas por eles em suas 

respostas. Argumente que 

os historiadores citados na 

exposição da polêmica ti-

nham suas próprias convic-

ções a respeito disso e de-

ram destaque à atitude de 

dom João como soberano, 

sem considerar como cen-

trais as ações populares ou 

a repercussão coletiva da 

partida da corte.

Leitura complementar

Para aprofundar as reflexões sobre as representações iconográficas da rea-

leza no Brasil, sugerimos a leitura do artigo a seguir, baseado na análise de re-

tratos de dom João VI e dom Pedro I, elaborados por Jean-Baptiste Debret.

Jean-Baptiste Debret é o primeiro pintor de história a realizar um conjunto de pin-
turas voltadas à representação da corte portuguesa no Rio de Janeiro. A obra Viagem 
pitoresca e histórica ao Brasil, produzida por Debret e publicada em três volumes 
entre 1834 e 1839, em Paris, apresenta uma série de ilustrações correspondentes aos 
principais eventos ocorridos no reinado de D. João VI e império de D. Pedro I, além 

da construção de uma iconografia de caráter nacionalista, inteiramente nova, 
relativa ao Primeiro Império. A análise minuciosa de algumas dessas imagens per-
mite-nos compreender o discurso pictórico elaborado por Debret a partir de con-
textos políticos específicos. Suas aquarelas e pinturas, a maioria realizada entre 1816 
e 1831 – anos, respectivamente, de sua chegada ao Brasil e de sua partida –, que 
mais tarde serão gravadas e inseridas em seu álbum, muitas vezes funcionam como 
uma composição narrativa que transmite uma mensagem histórica. 

DIAS, Elaine. A representação da realeza no Brasil: uma análise dos retratos de D. João VI e D. 

Pedro I, de Jean-Baptiste Debret. Anais do Museu Paulista, v. 14. n. 1, p. 244, jan./jun. 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v14n1/08.pdf>. Acesso em: 25 set. 2018. 
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 Tutela dos ind’genas 

Durante o domínio português, os colonizadores tinham interesses econô-
micos, políticos e religiosos em relação aos povos indígenas que viviam no 
território. Assim, por meio de violência, muitos deles foram catequizados, es-
cravizados ou exterminados. 

Do início da colonização até meados do século XVIII, os indígenas ficaram 
basicamente sob a tutela dos jesuítas. Em sentido amplo, tutela é a responsa-
bilidade que alguém assume para administrar os bens e a integridade de outra 
pessoa, sobretudo quando essa é considerada “incapaz”. 

Nas missões jesuíticas, os indígenas foram catequizados e obrigados a traba-
lhar seguindo os costumes dos europeus. Posteriormente, no século XVIII, por 
ordem do marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos do reino de Portugal 
e de suas colônias, inclusive do Brasil.

Na década de 1750, com a criação do Diretório dos Índios, a tutela dos in-
dígenas passou das mãos dos jesuítas para o Estado. Os antigos aldeamentos 
indígenas foram transformados em vilas e a antiga administração religiosa tor-
nou-se civil, semelhante à dos outros municípios que já existiam no Brasil.

O Diretório dos Índios funcionou até 1798 e, durante seu funcionamento, 
a escravização de indígenas foi combatida. No entanto, a tutela nem sempre 
significou proteção. O Diretório explorou os indígenas tanto quanto as mis-
sões jesuíticas.

A partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa, dom João as-
sumiu uma postura ainda mais agressiva contra os indígenas, retomando as 
chamadas “guerras justas”. Assim, autorizou a guerra contra os botocudos de 
Minas Gerais e do Espírito Santo e a escravização de outros povos indígenas.

Capit‹o dos botocudos em viagem, gravura que integra o relato de viagem da Maximilian zu Wied-Neuwied. 1820. Coleção particular.
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O texto “Tutela dos indígenas” 
desenvolve a habilidade 
EF08HI14, sobretudo por dis-
cutir a noção da tutela dos 
grupos indígenas e a perma-
nência de violências contra 
esses povos no Brasil. Já o 
texto “Revolução Pernambu-
cana (1817)” trabalha as ha-
bilidades EF08HI11  e 
EF08HI12, pois explica as-
pectos sociais e políticos do 
Brasil entre 1808 e 1822, 
bem como identifica o prota-
gonismo de diferentes grupos 
sociais no processo de inde-
pendência do país.

Leitura complementar

Para uma análise sobre 
as diferentes disputas his-
toriográficas em torno da 
Revolução Pernambucana, 
sugerimos a leitura do arti-
go indicado abaixo, do qual 
selecionamos um trecho.

Uma questão latente às 
pesquisas sobre a Revolução 
Pernambucana é a identifi-
cação dos motivos pelos 
quais um movimento que 
conseguiu agitar diferentes 
vilas e capitanias em torno 
de um projeto republicano 
não goza de muita repercus-
são em um contexto mais 
amplo de resistência ao sis-
tema colonial quando com-
parado, por exemplo, à 
Conjuração Mineira. Estu-
dos atribuem este “esqueci-
mento” a fatores diversos 
como, por exemplo, a uma 
leitura secessionista da Re-
volução ou pela hegemonia 
política do atual Sudeste [...]. 
Também se pode questionar 
a ênfase dada a Pernambuco 
uma vez que capitanias co-
mo Paraíba, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Alagoas 
teriam sido expressivas para 
o movimento, ou seja, se tra-
ta de perguntar, ainda, o 
motivo pelo qual um movi-
mento mais amplo é reco-
nhecido como “pernam-
bucano”, apenas. A aproxi-
mação do bicentenário da 
Revolução é um momento 
oportuno para retomada e 
revisão dessas e outras ques-
tões.

Neste artigo, tem-se o ob-
jetivo de contribuir para o 
debate sobre certo “esqueci-
mento” ou “marginali-
zação” da Revolução Per-
nambucana como um fenô-
meno “apenas” regional 
através da análise de dispu-
tas historiográficas ao lon-
go do século XIX. Ou ainda 
em outras palavras, trata-se 
de tentar justificar parte do 

esquecimento da Revolução de 1817 hoje no interior da história 
da historiografia, da historiografia em geral e, especialmente, no 
que podemos chamar de memória coletiva, a partir da tematiza-
ção e compreensão das interpretações constituídas e sedimenta-
das ao longo século XIX. [...]

Este artigo retoma alguns trabalhos sobre a Revolução Per-
nambucana a fim de expor como ela comportou diferentes de-
bates em torno de seus conceitos chaves , como o de 
“revolução”, “república”, “nação” e “pátria”. [...]

Compreender o porquê de a Revolução Pernambucana ter 

sido relegada a um episódio regional enquanto a Conjuração 
Mineira e a cidade de Ouro Preto tornaram-se um lugar de 
peregrinação da nossa identidade nacional pode ser explica-
do, ao menos em parte, pela análise das disputas (conscientes 
ou não) da interpretação histórica que constituíram com-
preensões chaves do nosso passado. [...]

RODRIGUES, Thamara de Oliveira. A Revolução Pernambucana 
e as disputas historiográficas: Abreu e Lima e Francisco 

Adolfo de Varnhagen. História e Cultura, Franca, v. 6, n. 1, 
p. 289-308, mar. 2017. Disponível em: <https://ojs.franca.unesp.br/

index.php/historiaecultura/article/view/1813>. 
Acesso em: 25 set. 2018.
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 Revolução Pernambucana (1817)

Em 1817, uma nova revolta aconteceu, dessa vez em Pernambuco. O movi-

mento foi chamado de Insurreição ou Revolução Pernambucana.

Essa revolução foi motivada por várias condições, como aumento dos impostos 

usados para sustentar a Corte portuguesa no Rio de Janeiro; os prejuízos à agri-

cultura e a fome causados pela falta de chuvas (seca) em áreas do sertão; queda 

no preço do açúcar e do algodão (importantes mercadorias pernambucanas); e a 

concorrência de produtos das Antilhas e dos Estados Unidos.

O movimento pernambucano teve a participação de setores da elite econômica 

e das camadas populares, incluindo negros, mestiços e brancos pobres. A presença 

popular inquietava os principais líderes da revolta. Apesar das divergências de inte-

resses, todos concordavam em proclamar uma república na região.

 Eclode a revolta

A revolta explodiu quando um comerciante português denunciou os planos 

do movimento ao governador de Pernambuco. O governador enviou forças 

militares para reprimir os envolvidos, mas os revoltosos mataram os militares e, 

em seguida, prenderam o governador. 

Os rebeldes tomaram o poder em Pernambuco e o movimento expandiu-se 

para o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Em Recife, os revoltosos for-

maram um governo provisório que extinguiu impostos e elaborou uma Cons-

tituição, garantindo liberdade religiosa e de imprensa. O regime de escravidão, 

contudo, não foi alterado. Para não contrariar os senhores de engenho, os re-

beldes diziam que a escravidão seria abolida de modo “lento, gradual e legal”.

O governo de dom João VI combateu a Revolução Pernambucana mandan-

do tropas, armas e navios. Portos foram bloqueados e navios pernambucanos, 

confiscados. Os revoltosos se entregaram em maio de 1817, após permanece-

rem no governo por 75 dias, e seus líderes foram condenados à morte.

Para alguns historiadores, a Revolução Pernambucana foi a única revolta an-

terior à independência do Brasil que ultrapassou a fase de conspiração.
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Vista da cidade de Recife e parte 
de Olinda a partir da Ladeira 
da Misericórdia. Gravura do 

início do século XIX, de autor 

desconhecido. Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro.
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Leitura complementar

Sugerimos a leitura a se-

guir para aprofundar as re-

flexões sobre os indígenas 

no período:

A presença da corte no 
Rio de Janeiro teve, sem 
dúvida, efeitos diversos 
sobre os inúmeros povos 
indígenas no Brasil mas, 
grosso modo, afetou-as ne-
gativamente. Os mais pre-
jud ic ados for a m, sem 
dúvida, os índios conside-
rados bárbaros, contra os 
quais, o príncipe regente 
decretou a guerra justa. Os 
aliados, habitantes das al-
deias coloniais, acostuma-
dos à cultura política do 
Antigo Regime, viam o rei 
como justiceiro que lhes 
poderia garantir os benefí-
cios merecidos em troca 
dos serviços prestados. Re-
correram a ele e tiveram 
ganhos, mas, a longo pra-
zo, vivenciaram perdas 
consideráveis impulsiona-
das pelo crescimento da 
capitania e pela política 
assimilacionista que visa-
va a extinguir suas aldeias 
e terras coletivas. Os no-
vos índios aldeados da ca-
pitania do Rio de Janeiro, 
ainda considerados bravos 
no final do XVIII, não de-
moraram a aprender no-
vas práticas culturais e 
políticas e a agir em mol-
des muito semelhantes aos 
de seus pares de aldeias 
mais antigas. Como eles, re-
conheciam a importância 
do rei e seu papel de justi-
ceiro ao qual não deixaram 
de recorrer na tentativa de 
amenizar seus prejuízos, 
buscando possíveis aliados 
entre os agentes com os 
quais se relacionavam.

ALMEIDA, Maria Regina 

Celestino de. Os índios no 

tempo da corte: reflexões sobre 

política indigenista e cultura 

política indígena no 

Rio de Janeiro oitocentista. 

Revista USP, São Paulo, n. 79, 

p. 105, set./nov. 2008. Disponí-

vel em: <https://www.revistas.

usp.br/revusp/article/

download/13697/15515>. 

Acesso em: 25 set. 2018. 
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Reprodução/Museu Imperial, Petrópolis, RJ

 Proclamação da Independência

No dia 7 de setembro de 1822, dom Pedro proclamou a Independência do 

Brasil, na cidade de São Paulo, e regressou ao Rio de Janeiro. Posteriormente, o 

príncipe foi aclamado imperador, sendo coroado com o título de dom Pedro I, 

em 1o de dezembro de 1822.

A proclamação da Independência marcou a quebra definitiva dos laços co-

loniais. Isso representava o nascimento do Estado nacional brasileiro. Nesse Es-

tado, foi adotada a monarquia como forma de governo. Isso contrastava com 

a maioria dos países da América espanhola, que se tornaram repúblicas após 

suas independências.

De modo geral, uma das diferenças entre essas formas de governo consiste 

no seguinte: na monarquia, o Estado é dirigido por um governante cujo poder 

é hereditário (esse governante pode receber o título de rei, imperador, etc.); 

na república, o Estado é dirigido por governantes eleitos periodicamente pelo 

povo. 

Apesar das diferentes formas de governo adotadas, tanto no Brasil quanto 

nos demais países latino-americanos a maioria da população continuou lutando 

por direitos políticos e sociais.

Leque do início do século XIX em homenagem a 
dom Pedro, príncipe de Portugal, Brasil e Algarves. 
Museu Imperial, Petrópolis, Rio de Janeiro. 

 Regência de dom Pedro

Em 1820, em Portugal, ocorreu uma revolta que envolvia diversos setores 

da sociedade e que ficou conhecida como Revolução Liberal do Porto. Os 

rebeldes formaram uma assembleia de governo, elaboraram uma Constituição 

e exigiram que dom João VI voltasse para Portugal. Além disso, eles pretendiam 

“recolonizar” o Brasil, que tinha sido elevado à categoria de reino, em 1815.

Pressionado, dom João VI voltou para a Europa, mas deixou seu filho dom 

Pedro (1798-1834) no Brasil como príncipe regente. Insatisfeita com a atitude 

do monarca, a assembleia portuguesa também exigiu a volta de dom Pedro.

No Brasil, setores da elite se organizaram em torno do príncipe regente e de-

ram-lhe apoio para desobedecer às ordens vindas de Portugal. Surgiu, então, o 

Partido Brasileiro, que reunia políticos como José Bonifácio, Cipriano Barata e 

Gonçalves Ledo. Esses homens coletaram milhares de assinaturas pedindo que 

dom Pedro ficasse no Brasil.

Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe aceitou o pedido de ficar no país (Dia 

do Fico) e, dois meses depois, decretou que as ordens vindas de Lisboa só se-

riam cumpridas se ele autorizasse.

Os líderes da Revolução Liberal do Porto desejavam 

o liberalismo para Portugal e o colonialismo para 

o Brasil. No entanto, o objetivo de recoloni-

zar o Brasil não teve êxito, pois encon-

trou resistência tanto de dom Pedro 

quanto dos grupos que o apoia-

vam. Estava traçado o caminho 

da independência.

122

 Outras indicações
Para se distanciar da visão 

tradicional de que a indepen-
dência foi resultado da ação de 
heróis apenas vinculados ao 7 
de Setembro, a qual procura-
mos evitar, utilize recursos 
como a análise crítica de docu-
mentos escritos e iconográfi-
cos, como a letra do Hino Nacio-
nal e do Hino da Independência, 
ou visite instituições (presen-
cial ou virtualmente) que guar-
dam essa “memória da nação”. 
A seguir, sugerimos algumas:

• Museu Histórico Nacional 
(RJ): <mhn.museus.gov.br>.

• Museu Paulista da Univer-
sidade de São Paulo, tam-
bém conhecido como Mu-
seu do Ipiranga: <http://
www.mp.usp.br>. Acesso 
em: 13 ago. 2018.

No Museu Paulista, fecha-
do para obras, há um amplo 
acervo sobre a época da inde-
pendência, como o famoso 
quadro de Pedro Américo, que 
se tornou a principal referên-
cia imagética desse episódio, 
e peças do período imperial 
que nos dizem bastante a 
respeito da vida da elite da-
quela época. No parque em 
que o museu está instalado, 
fica o Monumento à Indepen-
dência, espécie de panteão 
em que foi “esculpida” a me-
mória dos homens que tive-
ram papel de destaque na 
proclamação e no reconheci-
mento da independência. 
Uma “leitura” desse monu-
mento poderá ajudar os estu-
dantes a entender a maneira 
pela qual a memória pode ser 
construída com objetivos de-
terminados. Indicamos a se-
guir algumas possibilidades 
de trabalho.

O texto “Regência de dom Pe-
dro” desenvolve a habilidade 
EF08HI12, sobretudo por 
abordar aspectos da organi-
zação política no Brasil entre 
1808 e 1822. Já o texto “Pro-
clamação da independên-
cia” trabalha a habilidade 
EF08HI13, pois compara as 
formas de governo adotadas 
na América Latina depois das 
independências.

Atividade complementar

Estimule os estudantes a realizar uma pesquisa sobre as 
representações da independência do Brasil na cidade onde 
moram. Alguns questionamentos iniciais possíveis são: exis-
te algum museu na cidade destinado a resgatar a memória 
da independência? Algum monumento? Nome de ruas que 

rementem às figuras desse período histórico? Pinturas de 

artistas locais? Exposições sobre o tema? Essas são ape-

nas algumas possibilidades, e a atividade pode ser relevan-

te para que os estudantes percebam como a memória em 

torno da independência do Brasil permeia diferentes aspec-

tos e localidades.
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 Lutas pela independência

Em algumas regiões do Brasil, as elites locais estavam mais ligadas a Portugal 

que às demais capitanias. Nessas regiões, ocorreram guerras para garantir a 

independência e a unidade do Brasil.

• Na Bahia, tropas portuguesas que resistiram à independência foram venci-

das pelos baianos e por reforços imperiais em 2 de julho de 1823.

• No Piauí, proprietários de terras aliaram-se às tropas portuguesas. Depois de 

algumas batalhas e da adesão de algumas câmaras municipais, cederam à 

independência.

• No Grão-Pará, comerciantes e proprietários rurais aliaram-se às tropas por-

tuguesas. As tropas imperiais sufocaram o movimento em 1823.

A independência garantiu a autonomia política do país. Porém, a maioria da 

população ficou na mesma situação em que se encontrava antes e a escravidão 

foi mantida.

Forte de São Lourenço em Itaparica, Bahia. Fotografia de 2016.  Construído no século XVII, o forte foi palco de batalhas durante as 
lutas pela independência do Brasil.

• Quais foram 

as conquistas 

e os limites da 

independência 

brasileira? Reflita.

Investigando
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Como sugestão para trabalhar es-
sas habilidades, acompanhe a Se-

quência Didática “Independência 

do Brasil e a condição de negros 

e indígenas” localizada no material 
digital do Manual do Professor.

No monumento, estão re-
presentadas as f iguras de 
José Bonifácio (o “patriarca da 
Independência”), de Hipólito 
José da Costa (o “patrono da 
imprensa brasileira”), dos líde-
res da Insurreição Pernambu-
cana de 1817 e da Confedera-
ção do Equador de 1824 (en-
tre eles Frei Caneca), de Gon-
çalves Ledo, de Diogo Antônio 
Feijó (que mais tarde se torna-
ria regente do Império) e dos 
inconfidentes mineiros de 
1789 (com destaque para Ti-
radentes). Na capela imperial, 
que fica sob o monumento, re-
pousam os restos mortais de 
dom Pedro I. Aparentemente, 
todas essas personagens es-
tão ali representadas por te-
rem lutado pelos mesmos ide-
ais, mas o fato é que as rela-
ções entre elas foram profun-
damente conflituosas.

 Investigando
Atividade para reflexão e 

debate. Depois de ouvir as 
respostas dos estudantes, o 
professor pode comentar que 
a independência do Brasil é o 
acontecimento político que 
marca o nascimento do Esta-
do nacional. No entanto, a in-
dependência política não 
trouxe conquistas em outros 
campos sociais para a maio-
ria da população. Por exem-
plo, grande parte da popula-
ção permaneceu sob o regime 
da escravidão.
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Painel

Independência ou morte

A obra Independência ou morte foi criada em 1888 pelo pintor paraibano Pedro Américo (1843-1905). 

Essa pintura foi encomendada pela família real no fim do Império e é muito conhecida até os dias atuais.

Para criar a obra, Pedro Américo pesquisou elementos históricos para compor a representação artís-

tica. Ele acreditava que um quadro histórico deveria se inspirar na realidade com o objetivo de realçar a 

mensagem que o artista pretendia transmitir. 

O quadro representa o momento da proclamação da independência, ocorrido em São Paulo, em 7 de 

setembro de 1822. Essa obra ajudou a difundir o imaginário da fundação do Estado nacional brasileiro. 

1  Dom Pedro aparece usando trajes de gala, montado sobre um cavalo e erguendo uma espada. 

A imagem do príncipe lembra uma estátua e contrasta com o movimento das personagens ao 

redor. Na obra, ele foi representado como um herói e principal responsável pela independên-

cia do Brasil. 

2  A comitiva de dom Pedro foi apresentada montando belos cavalos e usando trajes e chapéus 

elegantes. 

3  No canto esquerdo, foi retratado um camponês de pés descalços, usando roupas esfarrapadas 

e conduzindo um carro de bois. O camponês aparece como um espectador da ação de dom 

Pedro e representa uma pessoa do povo.

4  A guarda de honra de dom Pedro foi representada ao redor da cena central. Porém, essa 

guarda não existia na época da proclamação da independência. 

5  Essa pequena casa era utilizada como local de repouso para as tropas que viajavam entre São 

Paulo e Santos. Porém, em 1822 ela não existia. Ela foi construída em meados do século XIX e 

hoje é chamada de Casa do Grito. Além disso, outros aspectos 

do cenário foram alterados com o objetivo de destacar o riacho 

do Ipiranga e a colina.

Imaginário: conjunto de símbolos, 

ideias e mitos representativos de 

pessoas de uma época.

Independência ou morte, pintura de Pedro Américo. 1888. Óleo sobre tela, 460 cm 3 760 cm. Museu Paulista 
da Universidade de São Paulo.

12

3
4

5

 
R

e
p
ro

d
u
ç
ã
o
/M

u
s
e
u
 P

a
u
lis

ta
 d

a
 U

S
P,

 S
ã
o
 P

a
u
lo

, 
S

P.

124

Leitura complementar

Selecionamos o excerto 
a seguir para aprofundar as 
reflexões sobre o processo 
de construção de uma me-
mória em torno da indepen-
dência do Brasil. 

Ao longo do século XIX 
forjaram-se múltiplas e dis-
sonantes memórias sobre es-
se momento. Tema da 
história e da política, a inde-
pendência – à qual se encon-
travam atreladas questões 
como as da cidadania, da 
participação popular e da 
natureza do Estado Nacio-
nal e da Monarquia Consti-
tucional – foi reavivada de 
forma recorrente, seja na fa-
la de liberais, seja na fala de 
conservadores, adquirindo 
sentidos particulares depen-
dendo das condições da luta 
política e do lugar social 
ocupado por quem a reme-
morava. E na década de 1870 
[...] recriaram-se também 
versões outras acerca do 
movimento de independên-
cia, da data de 7 de setembro 
e do percurso histórico do 
Império.  [...]

Mas foi precisamente nes-
se período que a conforma-
ção da memória da inde-
pendência adquiriu outras 
dimensões com a concreti-
zação de propostas concer-
nentes à construção de 
monumentos que viessem a 
imortalizar a data de “fun-
dação da nação” e a figura 
de D. Pedro I. Entre as dé-
cadas de 1860 e 1880, assis-
tiu-se à transposição de 
registros escritos e de tradi-
ções orais para suportes 
materiais, capazes de res-
guardar do “esquecimento” 
evento e personagem. E, 
também neste âmbito, a 
imagem a ser perpetuada 
[...].

OLIVEIRA, Cecilia Helena de 
Salles. O Museu Paulista da USP 

e a memória da independência. 
Cad. Cedes, Campinas, v. 22, n. 
58, p. 70, dez. 2002. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/

ccedes/v22n58/v22n58a05.pdf>. 
Acesso em: 13 ago. 2018. 

A seção Painel intitulada “In-
dependência ou morte” tra-
balha as competências 
gerais e específicas CG1, 
CG3 e CEH4. Já o texto “Es-
cravos lutam pela indepen-
dência” desenvolve as 
habilidades EF08HI11 e 
EF08HI14, na medida em 
que identifica o protagonis-
mo dos negros nas lutas pe-
la independência no Brasil.

Atividade complementar

Os escravos lutam pela 
independência 

Na Bahia, como em algumas outras 
capitanias do Brasil, houve guerra pela 
independência. Lá ocorreram conflitos 
entre brasileiros e portugueses. Os inte-
resses dos portugueses estavam bem 

definidos. Já os brasileiros estavam di-
vididos entre os “cabras” e os “caiados”.

“Cabras” eram os mestiços que tinham 
a pele mais escura que a dos brancos e mais 
clara que a dos negros. Chamar alguém de 
“cabra” era uma maneira de dizer que os 
que vieram da África e seus descendentes 
não eram dignos. Em troca, o insulto predi-
leto desses mestiços contra os brancos 

era chamá-los de “caiados”, que tinham a 
pele tão branca como se fosse pintada com 
cal. Ser tão branco na Bahia daquela época 
era sinônimo de ser português – portanto, 
contrário à independência.

Durante a guerra de independência na 
Bahia, entre maio de 1822 e julho de 1823, 
formou-se um “partido negro”, composto 
de escravos, africanos e nascidos no Brasil. 
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 Escravos lutam pela independência

Negros livres e escravizados também lutaram pela independência do Brasil. 

Porém, muitos escravistas se opuseram ao recrutamento dos escravizados. Na 

Bahia, os grandes proprietários de terras temiam que a independência chegas-

se às senzalas e ali fosse interpretada como uma luta pela abolição. O texto a 

seguir trata desse assunto:

Labatut [um líder militar na luta contra os portugueses] encaminhou 

[...] às câmaras da região o pedido de que os proprietários libertassem 

alguns de seus escravos para servirem nas forças baianas. Os vereadores 

negaram, argumentando que havia homens livres de sobra para serem 

recrutados e que, de qualquer forma, consideravam um risco armar ex-es-

cravos. Afinal, que garantia teriam eles de que o recém-adquirido poder de 

fogo dos libertos não seria colocado a serviço dos parceiros ainda cativos?

Muitos escravos não esperaram que seus senhores os liberassem para 

a luta e fugiram para se unir às forças brasileiras.

REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negocia•‹o e conflito: a resistência negra no Brasil 
escravista. São Paulo: Cia. das Letras, 1989, p. 82-90.

Durante as lutas por independência, o Brasil continuou sendo palco de ten-

sões relacionadas à escravidão. E muitos escravos associaram a independência 

com a liberdade que queriam alcançar. 

 Liberdade e independência

A luta pela independência não tinha o mesmo sentido para todos 

aqueles que participaram dela. Para muitos escravizados, a indepen-

dência do Brasil era sinônimo de liberdade. Porém, a situação dos 

escravizados praticamente não mudou após a independência. Em 

geral, esse processo foi liderado por grandes proprietários de terras 

e grandes comerciantes que também eram senhores de escravos. 

Sobre africanos e afrodescendentes permaneceram heranças per-

versas dos tempos coloniais na forma, por exemplo, de preconcei-

tos, estereótipos e violências.

Além dos escravizados e dos senhores, outros grupos sociais, como 

artesãos, pequenos e médios produtores rurais, pequenos e médios 

comerciantes, também participaram, conforme suas possibilidades, 

da construção do novo Estado independente. 

Em um sentido amplo, podemos dizer que, no Brasil, as lutas por indepen-

dência se desdobram até os dias atuais, quando os brasileiros buscam conquis-

tar uma cidadania plena, sem os abismos da desigualdade social.
 As comunidades 
remanescentes de 
quilombolas são exemplo 
de luta por direitos. 
Seus membros buscam 
regularizar as terras que 
ocupam há muito tempo, 
e também reivindicam 
melhores condições de 
vida, educação e trabalho. 
Mulheres da comunidade 
Kalunga do Vão de 
Moleque, na Chapada dos 
Veadeiros, Cavalcante, 
Goiás. Fotografia de 2017.
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As comunidades indígenas 
também lutam para assegurar 
seus direitos. Crianças 
ingarikó na Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol Uiramutã, 
Roraima. Fotografia de 2017.
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Grande parte do discurso dos que defendiam 

a independência brasileira comparava o Brasil 

a um escravo de Portugal. Os escravos inter-

pretaram esses discursos a seu modo, enten-

dendo que a indep endênc ia do Br asi l 

significava liberdade para os cativos. Não fi-

caram esperando que a liberdade fosse con-

cedida e passaram a lutar por ela em revoltas 

nos engenhos de açúcar do Recôncavo Baiano. 

Muitos morreram na luta, e o resultado final foi 

que a independência do Brasil não mudou a si-

tuação dos escravos no novo país.

Texto elaborado com base em: REIS, João José; SILVA, 

Eduardo. O jogo duro do Dois de Julho: o “Partido 

Negro” na independência da Bahia. In: Negociação e 

conflito: a resistência negra no Brasil escravista. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

 p. 79-98.

Qual era o objetivo dos escravos que lutaram 
na guerra de independência da Bahia? O que 
eles pretendiam?

Resposta: os escravos engajaram-se na luta 

contra os portugueses na Bahia, a favor da inde-

pendência do Brasil. Tendo os brancos (“caiados”) 

como inimigos, muitos escravos associaram a ideia 

de independência do país à de liberdade pessoal e 

provavelmente lutavam movidos por esse ideal.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

Refletir e ampliar
1. Construa uma tabela sobre a Conjuração Mineira, 

a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana 
e apresente os seguintes aspectos:
• data da revolta;
• objetivos da revolta;

• desfecho. 

2. Na Conjuração Baiana, as punições rigorosas foram 
aplicadas aos revoltosos mais pobres. Na sociedade 
atual, pessoas ricas e poderosas costumam receber 
punições mais brandas do que pessoas pobres? Re-
flita sobre o assunto e debata com os colegas. 

3. Identifique as frases incorretas sobre o processo de 
independência do Brasil. Depois, reescreva-as de 
forma correta no caderno.

a) A independência do Brasil foi realizada por revolu-
cionários populares, que excluíram as elites políticas 
e econômicas desse processo. 

b) A independência do Brasil representou uma ruptura 
dos laços coloniais e a manutenção da escravidão.

c) Os ideais liberais presentes na Revolução Francesa e 
na independência dos Estados Unidos não influen-
ciaram no movimento de independência do Brasil. 

d) Em 1808, os portos brasileiros foram abertos para 
o comércio internacional e, em 1815, o Brasil 

tornou-se oficialmente Reino Unido de Portugal 
e Algarves. 

4. A Biblioteca Real criada pela monarquia portuguesa 
deu origem à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
Seu acervo atual tem aproximadamente 9 milhões 
de documentos, entre livros, revistas, jornais e foto-
grafias. Segundo a Unesco, é uma das dez maiores 
bibliotecas do mundo. A historiadora e antropóloga 
brasileira Lilia Moritz Schwarcz afirma que: 

A Real Biblioteca é hoje conhecida como 

Biblioteca Nacional – acrescida em acervos, 

coleções e obras –, e, aberta ao público, repre-

senta um patrimônio que poucos brasileiros 

conhecem ou de que reconhecem a impor-

tância. [...]

SCHWARCZ, Lilia Moritz. A longa viagem da biblioteca 
dos reis: do terremoto de Lisboa à Independência do 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 430.

a) Em sua opinião, qual é a importância das bi-

bliotecas no mundo atual? 

b) A escola em que você estuda tem uma bibliote-

ca? Você já a visitou?

Integrar com ARTE

5. A obra Proclama•‹o da Independ•ncia foi criada 

pelo artista francês François-René Moreaux em 

1844. Essa pintura foi encomendada pelo governo 

imperial do Brasil para representar o dia 7 de se-

tembro de 1822. 

 No quadro, a proclamação é apresentada como uma 

alegre festa. Em comemoração ao ato de dom Pe-

dro, as pessoas acenam, trocam abraços e correm. Já 

dom Pedro e os militares em torno dele erguem seus 

chapéus para saudar homens, mulheres e crianças. A 

seguir, compare a obra de Moreaux com a de Pedro 

Américo, reproduzida na página 124. 

a) Compare as duas obras observando elementos 

como cenário e personagens. 

b) Em qual dessas obras dom Pedro é retratado 

como herói militar? E como herói popular? 

Explique.

c) Nas obras, são representadas mulheres, negros 

e indígenas? Por que isso acontece? Formule 

uma hipótese. 
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Proclamação da Independência, obra criada por François-René 
Moreaux. 1844. Óleo sobre tela, 244 cm 3 333 cm. Museu 
Imperial. Petrópolis, Rio de Janeiro.

d) Como você representaria a independência do 

Brasil? Crie uma expressão artística (desenho, fo-

tomontagem, letra de música) para esse momen-

to histórico. Depois, dê um título para sua obra.

126

 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. A Conjuração Mineira 

(1789) visava à indepen-
dência das Minas Gerais; 
a C onjur aç ão B aiana 
(1798) pretendia separar 
o Brasil de Portugal; e a 
Revolução Pernambucana 
(1817) tinha diversos ob-
jetivos. As três revoltas 
visavam implantar um go-
verno republicano. No en-
t an to ,  n em to d o s o s 
integrantes da Conjuração 
Mineira concordavam com 
o fim da escravidão. Os da 
Conjuração Baiana colo-
cavam, entre seus princi-
pais objetivos, a extinção 
da escravidão. Já os par-
ticipantes da Revolução 
Pernambucana defendiam 
que os negros escraviza-
dos fossem libertados de 
modo “lento, gradual e le-
gal”. Outra diferença é a 
maior participação de po-
pulares na Conjuração 
Baiana do que na Mineira 
e na Revolução Pernam-
bucana. Quanto aos des-
fechos, a Conjuração 
Mineira terminou com seus 
participantes presos, jul-
gados e condenados, o 
mais conhecido deles, Ti-
radentes, teve como sen-
tença a pena de morte. Os 
participantes da Conjura-
ção Baiana também foram 
presos e processados, e 
as penas mais severas fo-
ram aplicadas aos líderes 
mais pobres. Já a Revolu-
ção Pernambucana é con-
siderada uma das poucas 
revoltas anteriores à in-
dependência que conse-
guiram conquistar o poder, 
permanecendo no gover-
no por 75 dias. Apesar dis-
so, a revolta também foi 
violentamente reprimida 
e teve líderes condenados 
à morte. 

2. Tema para reflexão e deba-
te. Sugerimos que relacione 
a diferenciação da aplicabi-
lidade de penas em nosso 
país com a desigualdade 
social. 

3. As frases a e c estão incor-
retas. Uma das formas de 
corrigi-las é: 

 a) A independência do 
Brasil foi um processo li-
derado em grande parte 
pelas elites políticas e 
econômicas.

 c) Os ideais liberais presen-
tes na Revolução Francesa 
e na Independência dos Es-
tados Unidos influenciaram 
o movimento de indepen-
dência do Brasil. 

4. a) e b) Respostas pessoais. Atividade de estudo do espaço so-
cial. Estimule os estudantes a visitar bibliotecas disponíveis na 
região onde moram. As bibliotecas, como os museus, podem ser 
importantes espaços de descobertas e, por isso, devem ser va-
lorizadas pelos estudantes. Ao estimular o uso desses espaços, 
você pode enriquecer o processo de ensino e aprendizagem por 
meio da pesquisa e da leitura, incentivando o desenvolvimento 
da autonomia intelectual dos estudantes.

Para contribuir para 
o desenvolvimento 

desse tema, exiba o Material 

Audiovisual “Resolução da 

atividade 5 da Oficina de His-

tória do capítulo 8” localiza-
do no material digital do 
Manual do Professor.
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Para saber mais

Na internet

• Declaração de Independência dos Estados Unidos  

<http://www.wdl.org/pt/item/109/>. 

Reprodução da primeira versão impressa da 

Declaração de Independência dos Estados Unidos.

• Memorial da América Latina  

<http://www.memorial.org.br/>. 

O site traz informações sobre os programas 

realizados pelo Memorial da América Latina, 

em São Paulo, publicações e links para dados 

geográficos e econômicos dos países  

latino-americanos.

• Acervo digitalizado da Biblioteca Nacional  

(Rio de Janeiro) 

<http://bndigital.bn.gov.br/>. 

Neste link, é possível consultar jornais 

do século XIX, obras raras, manuscritos, 

iconografia, mapas antigos e publicações. 

Também é possível baixar catálogos como o  

da exposição sobre a Revolução 

Pernambucana de 1817.

• Conhecendo Museus. Museu Paulista da USP 

<http://www.conhecendomuseus.com.br/

temporada-1/museu-paulista-da-usp/>.  

Vídeo que apresenta o Museu do Ipiranga, 

que tem um acervo com mais de 450 mil 

peças. 

Acesso em: 15 jun. 2018.

No filme

• Carlota Joaquina: princesa do Brasil (Brasil). 

Direção de Carla Camurati. Copacabana 

Filmes, 1994. 100 min. 

A princesa espanhola Carlota Joaquina  

casa-se com dom João, herdeiro do trono de 

Portugal. Insatisfeita com o relacionamento, 

contesta várias atitudes do príncipe, como a 

vinda da família real para o Brasil em 1808.
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Fontes históricas

6. A Missão Artística Francesa, liderada por Joaquim 

Lebreton, chegou ao Rio de Janeiro em março de 

1816. Um de seus artistas mais conhecidos foi Jean-

-Baptiste Debret (1768-1848). A seguir, observe uma 

gravura desse artista, que retrata o Rio de Janeiro 

no início do século XIX e, em grupo, responda à 

questão.

• Quais atividades cotidianas são retratadas nessa 

imagem? Elas têm alguma relação com ativida-

des realizadas no presente? Explique.

Primeiras ocupações  
da manhã, gravura de  
Jean-Baptiste Debret.  
1826. Museus Castro Maya,  
Rio de Janeiro. 
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Integrar com Arte
5. a) Em ambas as obras, dom Pedro é representado sobre um ca-

valo. Na obra de Pedro Américo, o príncipe regente ergue uma 
espada. Já na obra de Moreaux, ele levanta seu chapéu. 

 b) Dom Pedro aparece como herói militar no quadro Independên-
cia ou morte e como herói popular na obra Proclamação da inde-
pendência. Na obra de Pedro Américo, o príncipe regente 
levanta uma espada, monta um cavalo usado em batalhas e é 
saudado pela guarda de honra do imperador. Já no quadro de 
Moreaux, dom Pedro ergue seu chapéu e está rodeado de pes-
soas que poderiam ser da população brasileira.

Para avaliar o aprendizado 
de seus estudantes, verifi-
que a Proposta de Acompa-

nhamento da Aprendizagem 

para o 2o bimestre localiza-
da no material digital do Ma-
nual do Professor.

Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências e habilidades da 
BNCC:

• CG1 (atividades 2 e 4);

• CG2 (atividades 3, 4 e 5);

• CG3 (atividades 4, 5 e 6);

• CG4 (atividades 1 e 3);

• CCH2 (atividades 2 e 4);

• CCH5 (atividades 1, 2 e 6);

• CEH1 (atividades 2 e 4);

• CEH2 (atividade 2);

• CEH3 (atividades 5 e 6);

• CEH4 (atividade 5);

• EF08HI05 (atividades 1 
e 2);

• EF08HI07 (atividades 3 
e 5).

 c) Em ambas as obras, 
dom Pedro está rodeado 
predominantemente por 
homens adultos. Existem 
algumas mulheres e crian-
ças na obra de Moreaux, 
mas nenhum dos dois qua-
dros retrata pessoas ne-
gras e indígenas. Podemos 
dizer que o objetivo era ex-
cluir ou marginalizar a con-
tribuição desses grupos 
sociais no processo de in-
dependência do Brasil.

 d) Resposta pessoal. Esti-
mule a criatividade dos es-
tudantes. Se for possível, 
exponha as criações dos 
estudantes em um mural 
na escola.

Fontes históricas 
6. Na obra, é possível obser-

var, em primeiro plano, um 
padre, que carrega o que 
parece ser a imagem de um 
santo, que é beijada por 
uma mulher negra. No can-
to esquerdo, há uma mulher 
que parece vender algo. Do 
lado dessa mulher há um 
homem manuseando um 
sistema que sustenta o 
lampião utilizado na ilumi-
nação pública e outro que 
carrega um recipiente so-
bre a cabeça. Note que no 
canto direito da obra um ho-
mem parece receber algo 
que é lançado pela janela do 
primeiro andar da casa e 
utiliza o guarda-chuva para 
aparar tal objeto.
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UNIDADE 3

9
Brasil Império

CAPÍTULO

• Quando foi elaborada a atual 

Constitui•‹o Federal do Brasil?

Investigando

Primeiro 

Reinado

Detalhe do quadro Coroação de dom Pedro, imperador do Brasil, 
obra de Jean-Baptiste Debret, feita em 1828, representa a fundação 
do Império brasileiro. Óleo sobre tela, 340 cm 3 640 cm. Pode ser 
observada no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações 
Exteriores.

Com a proclamação da independência 

do Brasil foi preciso criar as estruturas do 

novo Estado brasileiro. 

Em meio a confl itos e disputas políti-

cas, foi elaborada a primeira Constituição 

do país, a lei máxima e fundamental de 

um Estado. 

Neste capítulo, vamos estudar aspec-

tos sociais e políticos do Brasil durante o 

Primeiro Reinado.

128

 Objetivos do capítulo
• Estudar aspectos do Rei-

nado no Brasil.

• Observar a existência de 
diversos sujeitos históri-
cos atuando nas disputas 
do período. 

• Compreender como se de-
ram as revoltas e repres-
sões naquele momento 
histórico.

• Identificar os processos 
que levaram ao fim do Pri-
meiro Reinado. 

 Investigando
A atual Constituição brasi-

leira foi elaborada por um Con-
gresso Constituinte e promul-
gada em 1988. É uma cons-
tituição considerada democrá-
tica por garantir direitos so-
ciais, políticos e econômicos a 
todos os brasileiros. No entan-
to, sabemos que ainda hoje 
muitos direitos ainda carecem 
de plena vigência no mundo 
real. Se achar conveniente, 
leve para a sala de aula um 
exemplar da atual Constitui-
ção e sugira aos estudantes 
uma consulta à Lei Maior, es-
colhendo um de seus artigos 
(ou um de seus incisos) para 
ser examinado, especialmente 
aqueles do Título II Dos Direi-
tos e Garantias Fundamentais.

 Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objeto de conhecimento Habilidades

Brasil: Primeiro Reinado EF08HI15 – Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envol-
vidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado.

EF08HI17 – Relacionar as transformações territoriais, em razão de ques-
tões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o Império.

Para auxiliar em seu plane-
jamento escolar e na organi-
zação de suas aulas, verifique 
o Plano de Desenvolvimento 

para o 3O bimestre localizado 
no material digital do Manual 
do Professor.
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Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4; CG9.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH1; CCH2; CCH3; CCH4. 

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4.

 Orientações didáticas
O Primeiro Reinado (1822-1831) foi um período marcado por crises envolvendo o reconhecimento da Independência no exterior, a 

criação de um conjunto de leis que regessem as relações sociais, revoltas regionais, conflitos externos e a desconfiança entre sobe-
rano e súditos/cidadãos. Foi também neste período que se elaborou a primeira Constituição do Brasil, que vigorou durante todo o Im-
pério – a mais duradoura da História do Brasil, embora tenha recebido emendas durante sua vigência. Ao longo deste capítulo, estuda-
remos alguns desses processos, percebendo as disputas dos diversos sujeitos atuantes no período. 
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 Lutas pela independ•ncia

A notícia da independência não foi bem recebida em todos os lugares do 

Brasil. Alguns militares e comerciantes portugueses revoltaram-se e decidiram 

lutar para manter os antigos laços de união com Portugal.

Durante cerca de um ano, houve confrontos entre tropas portuguesas e tro-

pas do governo brasileiro em regiões do Maranhão, Bahia, Pará, Piauí e Cisplati-

na (atual Uruguai). Entre esses confrontos, destacaram-se a Batalha do Pirajá, 

na província da Bahia, e a Batalha do Jenipapo, na província do Piauí. 

Após a derrota das tropas portuguesas, em meados de 1823, o país estava 

sob o comando de dom Pedro I. Na Bahia, a independência é comemorada em 

2 de julho, data que marca a derrota das tropas portuguesas naquele ano. 

Aclamação de dom Pedro no Campo de Santana, obra de Jean-Baptiste Debret feita em 1822. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.
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 Orientações didáticas
A Aclamação de D. Pedro no 

Campo de Santana é uma lito-
grafia aquarelada, publicada 
por Jean-Baptiste Debret na 
obra Viagem pitoresca e his-

tórica ao Brasil entre os anos 
1834 e 1839. A representa-
ção de Debret é considerada 
uma das que foi realizada 
mais rapidamente em relação 
ao momento em que o episó-
dio de fato ocorreu.  

A obra de Debret represen-
ta o momento no qual o presi-
dente do Senado da Câmara 
Municipal, José Clemente Pe-
reira, ergue os braços e con-
voca a multidão, entre a qual 
estão as tropas militares, 
para um grande “viva” ao im-
perador. Nas mãos de Perei-
ra, está o ato que ele acaba 
de proferir a respeito da acla-
mação. Na primeira fileira do 
balcão está o imperador, se-
guido por Pereira. À direita do 
imperador está a imperatriz e 
o capitão da guarda, que se-
gura no colo a então infanta 
imperial. Na segunda fileira 
estão os ministros, entre os 
quais José Bonifácio e Mar-
tim Francisco. Ao redor, há di-
versas autoridades civis e 
militares.

A seção Outras Histórias in-
titulada “Maria Quitéria na 
luta pela independência” de-
senvolve as competências 
gerais e específicas CG2, 
CG9, CCH2, CEH1 e CEH3.

 Outras indicações
A respeito de outras mulheres brasileiras que podem ser objeto de 

estudo comparativo ao caso de Maria Quitéria, ver: SILVA, Joaquim 
Norberto de Sousa. Brasileiras célebres. Brasília: Senado Federal, Con-
selho Editorial, 2004. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/
bdsf/bitstream/handle/id/188343/Brasileiras%20C%C3%A9lebres.
pdf? sequence=1>. Acesso em: 6 ago. 2018.
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Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividades
1. Na sua interpretação, o que significa ser herói?

2. Que outras mulheres brasileiras você considera heroínas? Por quê?

Maria Quitéria na luta pela independência

Maria Quitéria de Jesus (1792-1853) lutou pela independência do Brasil e, por sua bravura nos 

confrontos, é considerada heroína nacional. 

Vivia em uma fazenda com sua família no interior da Bahia. Em 1822, quando soube do mo-

vimento baiano pela independência, Quitéria quis se alistar. Seu pai se opôs, afirmando que 

mulheres não deveriam lutar na guerra. 

Ela não desistiu de lutar e pediu ajuda à sua irmã, Teresa. Para se alistar, Quitéria teve de se pas-

sar por homem. Cortou o cabelo, vestiu a farda do marido de sua irmã e adotou o nome de soldado 

Medeiros. Poucas semanas após se alistar, ela foi descoberta.

Revelada sua identidade, Maria Quitéria 

não foi impedida de lutar no batalhão de 

guerra. Nos confrontos, destacou-se por sua 

atuação e coragem, sendo promovida ao pos-

to de 1a cadete em 1823. 

Após a vitória do movimento pró-inde-

pendência, Quitéria viajou ao Rio de Janeiro 

para ser condecorada pelo próprio impe-

rador dom Pedro I. Recebeu a insígnia dos 

Cavaleiros da Imperial Ordem do Cruzeiro.

Ao conhecê-la, a escritora britânica Maria 

Graham, que vivia no Rio de Janeiro, ano-

tou em seu diário:

Recebi hoje uma visita de Dona Maria 
de Jesus, jovem que se distinguiu [...] na 
Guerra do Recôncavo. Foi enviada para 
aqui [...] para ser apresentada ao Impera-
dor [...]. Sua compreensão é rápida e sua 
percepção é aguda. 

Apud: WOLFF, Cristina Scheibe. Em armas: 
amazonas, soldadas, sertanejas, guerrilheiras. 

In: PINSKY, Carla B.; PEDRO, Joana Maria (Org.). 
Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: 

Contexto, 2013. p. 430.

Maria Quitéria foi homenageada em di-

versas ocasiões. Seu nome passou a deno-

minar ruas, praças e avenidas no Brasil. Em 

1996, ela foi reconhecida entre os Patronos 

do Quadro Complementar de Oficiais do 

Exército Brasileiro. 

Retrato de Maria QuitŽria de Jesus Medeiros, pintura de Domenico 
Failutt feita em 1920. Óleo sobre tela, 133 cm 3 233 cm. Museu 
Paulista da Universidade de São Paulo.
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 Outras Histórias
1 e 2. Resposta pessoal. A atividade poderá ser realizada oral-

mente. Convide os alunos a refletir sobre pessoas que consideram 

heróis nos dias de hoje, desde seus familiares até pessoas públi-

cas. Nesse sentido, os alunos podem observar que pessoas da 

sua realidade cotidiana também são heroicas no que diz respeito, 

por exemplo, ao modo como trabalham e lutam em prol de suas 

famílias e comunidades. A discussão pode ser levada para a ques-

tão das mulheres, tendo em vista uma realidade social na qual 

tais personagens são exigidas de diversas maneiras, como 

mães e esposas, muitas vezes mães solteiras e trabalhadoras 

que exercem duplas ou triplas jornadas de trabalho. Desse 

modo, por meio da atividade, os estudantes poderão perceber 

como heróis não apenas indivíduos míticos e místicos cujas con-

quistas são consideradas gloriosas, mas também os persona-

gens sociais do dia a dia.

Leitura complementar

A entrevista a seguir for-

nece informações sobre ou-

tras mulheres que lutaram 

pela independência do Bra-

sil, com destaque ao caso 

de Maria Felipa. 

As batalhas pela inde-
pendência do Brasi l na 
Bahia duraram um ano e 
sete dias, entre 25 de ju-
nho de 1822 e 2 de julho 
de 1823. As mulheres de-
sempenharam um papel 
importantíssimo no pro-
cesso, e muitas se destaca-
ra m nas bata l has e na 
ajuda aos soldados.

Entre elas está Maria 
Felipa. [...]

‘Maria Felipa era uma ne-
gra que liderou uma série 
de mulheres que seduziram 
os portugueses, fizeram 
com que eles ficassem em-
briagados e depois deram 
uma surra de cansanção 
[vegetal que provoca urtiga 
e sensação de queimadura 
ao toque com a pele] neles. 
Depois ela queimou as em-
barcações deles. Foi uma 
pequena batalha pontual 
no dia 7 de janeiro de 1823, 
na Ilha de Itaparica, mas 
que resultou em uma que-
da no número de soldados 
da tropa portuguesa’, rela-
tou [Eduardo] Borges.

O historiador ainda conta 
que em outubro de 1822, 
um grupo liderado por Ma-
ria Felipa, formado por ho-
mens e mulheres, queimou 
embarcações dos portugue-
ses, também na região de 
Itaparica.

Historiador destaca ação de 
mulheres na independência do 

Brasil na Bahia. G1 Bahia, 26 
jun. 2015. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/bahia/
independencia-da-bahia/

noticia/2015/06/historiador-
destaca-acao-de-mulheres-na-

independencia-do-brasil-na-
bahia.html>. Acesso em: 

25 set. 2018.
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 Reconhecimento internacional 

O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados 
Unidos (1824), seguidos do México (1825). O governo dos Estados Unidos era 
contra o domínio colonial europeu na América e queria espalhar sua influência 
sobre o continente.

A princípio, Portugal não aceitou a independência do Brasil. Mas, em 1825, 
os dois países chegaram a um acordo com a mediação da Inglaterra, que, assim 
como os Estados Unidos, tinha interesses econômicos na região. Em troca do 
reconhecimento da independência, o governo brasileiro pagou uma indeniza-
ção de 2 milhões de libras esterlinas (moeda inglesa) a Portugal e conferiu a 
dom João VI o título de imperador honorário do Brasil.

Para pagar a indenização, o governo brasileiro fez um empréstimo com os ingle-
ses, que lucraram com a transação financeira. Depois de Portugal, a Inglaterra e os 
demais países europeus também reconheceram a emancipação política do Brasil. 
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 A construção do país

Durante o Primeiro Reinado, entre 1822 e 1831, havia uma preocupação em 
consolidar a independência do Brasil e organizar as estruturas do novo Estado. 
Isso envolvia, por exemplo, criar símbolos nacionais (bandeira, hino, brasão, etc.), 
elaborar uma Constituição e organizar a administração pública. 

A primeira bandeira do Estado brasileiro foi criada por Jean-Baptiste Debret, 
em 1822. Para criá-la, o artista francês inspirou-se em elementos culturais da 
Europa e do Brasil. Nessa bandeira, as cores verde e amarela simbolizavam res-
pectivamente as dinastias reais de Portugal e da Áustria. Os ramos de café e de 
tabaco representavam importantes produtos agrícolas brasileiros. 

O primeiro projeto de Constituição do país foi elaborado por uma Assem-

bleia Constituinte, em 1823. Durante a elaboração, ocorreram disputas de 
poderes entre correntes políticas opostas. Uma delas, o Partido Português, 
defendia o fortalecimento e a centralização do governo na figura do imperador. 
A outra, o Partido Brasileiro, desejava que a autoridade de dom Pedro I fosse 
limitada pelas leis. Apesar dessas divergências, ambos os grupos concordavam 
em preservar a unidade territorial do Brasil e manter a escravidão.

Reconhecimento do Império 
do Brasil e sua independência, 

entrega de credenciais do 
embaixador Charles Stuart. 

Pintura de Leon Tirode. Óleo 
sobre tela, 50 cm 3 76 cm. 

Palácio do Itamaraty, Brasília. 
O embaixador britânico foi 

mediador do reconhecimento 
da independência do Brasil.

132

Leitura complementar

Uma das abordagens pos-

síveis do capítulo é o estudo 

das imagens, baseando-se 

em conteúdos de história da 

arte. Chame a atenção para 

o uso de imagens produzidas 

por Jean-Baptiste Debret.

Esse pintor e desenhista 

francês viveu no Brasil en-

tre 1816 e 1831. Suas obras 

são contemporâneas aos 

processos históricos vivi-

dos desde os últimos anos 

da presença da Corte por-

tuguesa no Brasil até o final 

do Primeiro Reinado. 

O texto a seguir destina-

-se à compreensão da obra 

de Debret e do contexto de 

sua produção.

[...] Debret tinha quase 
50 anos quando aceitou 
o  conv ite  de  Joach i m 
Lebreton para se juntar à 
colônia de bonapartistas 
que imigrou para o Rio de 
Janeiro em 1816. Com 
Napoleão, seu patrono, 
exilado na ilha de Santa 
Helena, abandonado pela 
mulher, tendo perdido 
seu único filho, Honoré, 
um jovem artista de 19 
anos, o pintor de história 
tem a visão aguçada pela 
af lição da dor. É, portan-
to ,  u m a ma rg u r ado e 
solitário Debret que acei-
ta o convite de Joachim 
Lebreton para se juntar a 
uma colônia de artistas 
bonapartistas no ostracis-
m o  e  i m i g r a r  p a r a  o 
Brasi l, embarcando se-
miclandestino no brigue 
norte-americano Calpe.

Aqui, a luminescência 
bruta dos trópicos irá par-
tir os sentidos de Debret 
[...]. Esta luz é o principal 
elemento desagregador 
que o francês encontrou 
no Rio de Janeiro ao retra-
tar o quotidiano de seu 
exílio, entre a negrura da 
escravaria e a brancura da 
cal.

No Rio, o neoclassicismo 
de Debret, um apaixonado 
pela pintura histórica [...] 
tornar-se-á farsesco [...]. 
Debret faz suas aquarelas 

 Outras indicações
Sobre a construção de uma identidade nacional durante o 

Primeiro Reinado, sugerimos a obra: RIBEIRO, Gladys Sabina. A 

liberdade em construção. Identidade nacional e conflitos an-

tilusitanos no Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: FAPERJ/Relu-

me Dumará, 2002. A autora discute como se deu o processo de 

formação identitária naquele período, tendo por datas-limite 

dessa análise os anos de 1822 e 1831. 

O debate está vinculado a uma sequência de conflitos que 

ocorreram no período e que indicavam as diferenças marcan-

tes entre brasileiros e portugueses. Nesse sentido, para mui-

tos a abdicação de Pedro I, em 1831, significou a independên-

cia de fato por causa do distanciamento em relação à Portugal. 

A autora analisa, portanto, como, em nome dessas diferenças, 

foi sendo politicamente forjada uma identidade ao Brasil 

da época.

O texto “A construção do 

país” desenvolve a habilida-

de EF08HI15, pois identifica 

os sujeitos envolvidos nas 

disputas políticas durante 

o Primeiro Reinado.
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Diante do risco de redução dos seus poderes, dom Pedro I, que tinha ideais 

absolutistas e centralizadores, fechou a Assembleia Constituinte com o apoio 

das tropas imperiais. Os políticos que resistiram foram presos e expulsos do 

país. Entre eles estavam o então ministro do Império, José Bonifácio de Andra-

da e Silva, e seus irmãos, Antônio Carlos e Martim Francisco. O fechamento da 

Assembleia foi interpretado como uma vitória do Partido Português. 

 Direitos dos negros 

Durante o governo de dom João VI (1808-1821) mais de 450 mil africanos 

escravizados foram enviados, de modo forçado, para o Brasil. O direito de pro-

priedade dos senhores sobre os escravizados ampliou-se no Primeiro Reinado, 

e milhares de escravizados chegaram ao país durante o governo de dom Pedro I 

(1822-1831). Nas primeiras décadas do século XIX, cerca de um milhão de afri-

canos foram trazidos para o Brasil. 

O direito de ex-escravizados ou libertos à cidadania foi uma das questões que divi-

diram os deputados na Assembleia Constituinte de 1823. A maioria dos deputados, 

proprietários de terras e de escravizados, considerava que a população negra repre-

sentava um perigo social e não deveria ter direitos. Decidiram que a propriedade 

era um dos direitos fundamentais a serem garantidos e mantiveram a escravidão.

Caboclas vivendo da profissão de lavadeiras na cidade do Rio de Janeiro. Gravura de Jean-Baptiste Debret feita em, aproximadamente, 
1834. Entre os que não eram considerados cidadãos no Império estavam as mulheres, os negros e os pequenos agricultores e 
comerciantes, isto é, a maior parte da população brasileira. Coleção particular. 

G. DAGLI ORTI/Album/Fotoarena/Coleção Particular
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na rua, dissolvendo com 
pincel molhado as placas 
de pigmentos aglutinados 
em goma arábica. A rapi-
dez desta técnica e sua es-
pontaneidade latente car-
regam de autenticidade a 
imagem, traduzindo dire-
tamente as suas primeiras 
impressões.

Debret [...] aproximara-
-se de dom Pedro já antes 
da independência e coube 
a ele redesenhar adereços, 
uniformes e comendas pa-
ra a nova nação [...].

BANDEIRA, Julio (Org.). 
Jean-Baptiste Debret: caderno 

de viagem. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2006. p. 7-13.

Atividade complementar
1 . O que os partidos Português e Brasileiro defenderam na Assembleia Constituinte?

 Resposta: o Partido Português defendia a centralização do poder na figura 
do imperador. O Partido Brasileiro intencionava que o poder imperial fosse 
limitado por legislações específicas. 

2. Em quais aspectos ambos os partidos concordavam?

 Resposta: portugueses e brasileiros concordavam que era necessário man-
ter a unidade territorial do Brasil e a escravidão.

3. Explique por que a maioria dos deputados constituintes não desejava que 
ex-escravos e seus descendentes tivessem direitos de cidadãos.

 Resposta: a maioria dos deputados empenhou-se em negar os direitos po-
líticos aos ex-escravos e seus descendentes, por temer que eles fizessem 
uma revolução como a que aconteceu no Haiti, onde muitos brancos proprie-
tários foram mortos. Por isso, os deputados dividiram os cidadãos brasilei-
ros em três categorias, e os ex-escravos e seus descendentes ficaram na 
categoria dos passivos – que não tinham renda para votar nem ser votados.
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 Constituição de 1824

Os representantes do Partido Brasileiro ficaram descontentes com o fechamen-

to da Assembleia Constituinte. Tentando aliviar as tensões, dom Pedro I nomeou 

dez brasileiros natos de sua confiança para elaborar um novo projeto de Consti-

tuição. Concluído o trabalho, em março de 1824, Pedro I outorgou, isto é, impôs 

a primeira Constituição do país.

 Divisão dos poderes

A Constituição de 1824 estabelecia a existência de quatro poderes:

• Legislativo – tinha como principal função elaborar e aprovar as leis do país. 

Era composto de senadores e deputados. Os senadores eram nomeados pelo 

imperador e tinham mandato vitalício. Os deputados eram eleitos e tinham 

mandatos de quatro anos. 

• Judiciário – julgava e aplicava as leis do país. Era formado por juízes e jurados 

reunidos em tribunais. Depois de nomeados, os juízes não podiam ser demiti-

dos, mas podiam ser transferidos de uma localidade para outra. O órgão máxi-

mo desse poder era o Supremo Tribunal de Justiça, com magistrados nomeados 

pelo imperador.

• Executivo – tinha como função cuidar da administração pública. Era chefiado 

pelo imperador e exercido pelos ministros que ele nomeava. O Executivo no-

meava bispos, magistrados, comandantes militares e embaixadores, além de 

fazer tratados com governos estrangeiros.

• Moderador – era o poder exclusivo do imperador e estava acima dos demais. 

O imperador tinha autoridade para indicar senadores, nomear e demitir mi-

nistros e presidentes de províncias (cargo que equivale ao de governador de 

estado, hoje em dia), dissolver a Câmara dos Deputados, convocar eleições e 

anistiar presos.

Nato: nascido; original de 

um lugar.
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Desembargadores chegando 
uniformizados ao Palácio de 

Justiça. Gravura de 
Jean-Baptiste Debret feita 
por volta de 1835. Coleção 

particular.

134

Leitura complementar

O excerto a seguir auxi-

l ia na compreensão da 

Constituição de 1824 no 

que diz respeito à impor-

tância do Poder Modera-

dor, os limites da liberdade 

política e os limites à auto-

nomia do Judiciário.

O poder moderador, des-
crito no texto constitucio-
na l,  detém o poder de 
dissolução da Câmara de 
deputados, pode afastar 
juízes suspeitos, intervir 
nos atos das Assembleias 
das Províncias. Este poder 
atuaria, enfim, como ins-
trumento de pressão e in-
ter venção nos dema is 
poderes, alegando a ‘salva-
ção do Estado’ em situa-
ções de ameaça à ordem 
pública. Por um lado, a 
Carta Constitucional ad-
mite a liberdade política, 
restringindo esta mesma 
liberdade, entretanto, me-
diante um critério censitá-
rio para o exercício do di-
reito cívico e pelo processo 
indireto de eleição. E tam-
bém a representação políti-
ca f ica limitada em sua 
atuação por meio da orga-
nização do poder legislati-
vo em duas câmaras le-
gislativas e pelo direito de 
dissolução da Câmara dos 
Deputados. Por outro lado, 
limita-se a autonomia do 
judiciário, a atuação dos 
poderes representativos e 
das administrações regio-
nais , através do poder 
moderador. Este poder ex-
clusivo legitima o poder 
supremo do Imperador. 
Cristalizando-se juridica-
mente nos modernos ter-
mos constitucionais, está a 
ideia de um poder de im-
pério civil: um poder polí-
tico supremo, exclusivo do 
monarca e instituído para 
resguardar a sociedade ci-
vil, por isto inquestionável 
em sua autoridade. A ideia 
de império civil redefine-
-se, aqui, como um poder 
político constituído em 
prol da sociedade. Não por 
remissão a um direito divi-
no, mas pelo vínculo origi-
nário do poder político 
com a sociedade. Isto é o 

O texto “Constituição de 

1824” desenvolve as com-

petências gerais e especí-

ficas CG1, CCH2, CEH1 e 

CEH2.

Atividade complementar

• Confrontando o projeto de Constituição de 1823 com a Cons-

tituição de 1824, o que se pode perceber em relação aos po-

deres atribuídos ao imperador? Explique. 

 Resposta: o texto da Constituição de 1823 preocupou-se em 
reduzir os poderes do imperador e ampliar os do Legislativo. 
Já a Constituição de 1824 instituiu o Poder Moderador, que 

era exclusivo do imperador e definido como a “chave de toda 
a organização política”. O Poder Moderador estava acima dos 
demais poderes. O imperador tinha autoridade para nomear 
senadores, nomear e demitir ministros e presidentes de pro-
víncias, dissolver a Câmara dos Deputados, convocar elei-
ções e anistiar presos. Havia também o Conselho de Estado, 
formado por um grupo de, no máximo, dez pessoas, todas 
nomeadas pelo imperador; seus cargos eram vitalícios.
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 Voto censitário e padroado

A Constituição de 1824 excluía da vida política os homens pobres, todas as mu-

lheres, os escravos e os indígenas. Foi estabelecido o voto censitário: só teriam 

direito ao voto e poderiam ser votados os homens que comprovassem renda alta. 

Para votar, a pessoa precisava ter uma renda anual mínima de 100 mil-réis. 

Para ser candidato a deputado, a renda anual deveria ser de 400 mil-réis. Para 

senador, a renda deveria ser de, pelo menos, 800 mil-réis. Com a fixação da 

renda, alguns comerciantes garantiram a participação na vida pública, igualan-

do-se em direitos aos grandes proprietários rurais.

A Constituição também estabeleceu o catolicismo como religião oficial no 

Brasil. Outras religiões só foram permitidas em cultos domésticos. A lei garantia 

que ninguém seria perseguido por motivo religioso, desde que fosse respeitada 

a religião oficial do Estado.

Pelo regime do padroado, a Igreja católica ficava submetida ao imperador. 

Este nomeava os religiosos para os diversos cargos eclesiásticos. Dessa forma, 

os membros da Igreja recebiam pagamento do governo, sendo considerados 

funcionários públicos.

Frontispício da Constituição 
Política do Império do Brasil, 
1824. Biblioteca Brasiliana  
Guita e José Mindlin, 
Universidade de São Paulo.
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que fundamenta este poder 
de império exercido por D. 
Pedro I; e o que, na Consti-
tuição do Império do Bra-
sil, de 1824, materializa-se 
no poder moderador.

OLIVEIRA, Eduardo Romero 
de. A ideia de império e a 

fundação da monarquia 
constitucional no Brasil 

(Portugal-Brasil, 1772-1824). 
Tempo, v. 9, n. 18, p. 59-60, 

2005. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/tem/v9n18/

v9n18a03.pdf>. 
Acesso em: 25 set. 2018.  

 Orientações didáticas
O Padroado diz respeito a um conjunto de privilégios que fo-

ram concebidos pela Igreja católica aos monarcas portugueses 

e espanhóis. Mais tarde, os mesmos privilégios seriam também 

transferidos aos imperadores no Brasil. Em linhas gerais, esse 

acordo dava ao rei de Portugal ou ao Imperador do Brasil o domí-

nio sobre alguns aspectos jurídicos, financeiros e administrati-

vos da Igreja. O monarca tinha, por exemplo, poder na escolha 

dos bispos e poderia definir quais ordens religiosas seriam per-

mitidas ou não em seu reino. Além disso, tais reis podiam cobrar 

dízimos e outras taxas diretamente da população. Cabia também 

aos monarcas o pagamento de salários aos sacerdotes e a cons-

trução de edifícios religiosos.

Mais informações sobre o funcionamento do Padroado régio, ver 

verbete em: AZEVEDO, Carlos Moreira (Dir.). Dicionário de história 

religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001. p. 364-368.
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 Limites da cidadania 

Pelas leis instituídas no Império, havia uma enorme distância entre a teoria e 

a prática da cidadania. 

A Constituição garantia o direito de propriedade. Mas, na prática, esse direi-

to era exercido por uma minoria de proprietários. Historiadores calculam que 

aproximadamente 90% da população, entre pobres livres e escravizados, vivia 

em terras alheias.

A Constituição definia que os cidadãos brasileiros formavam uma nação livre. 

Porém, não fazia menção aos indígenas, às mulheres e aos escravizados. Isso 

significava que a maioria da população estava excluída da participação política. 

A Constituição determinava a abolição dos açoites e da tortura. Mas os cati-

vos e os marinheiros continuaram a ser castigados.

 Confederação do Equador

No governo de dom Pedro I, houve o fechamento da Assembleia Constituin-

te, a censura à imprensa, a imposição da Constituição de 1824 e a instituição 

do Poder Moderador. Essas atitudes provocaram revoltas.

A reação mais intensa se deu em províncias do Nordeste, sobretudo em Per-

nambuco. Era a Confederação do Equador.

“O Exército na História Brasileira - Volume II”, Biblioteca 

do Exército/Odebrecht, Rio de Janeiro, 1998.

Combate entre rebeldes e legalistas na luta dos afogados. Essa ilustração 
representa o Exército Imperial do Brasil atacando as forças confederadas no 
Recife, em 1824.

136

Atividade 

complementar

Nem todos os estudiosos 
concordam que a intenção 
dos membros da Confede-
ração do Equador era formar 
um novo país, separando as 
províncias do Norte do res-
tante do Brasil. A escritora 
e viajante Maria Graham, 
uma inglesa que escreveu 
um diário nos anos em que 
viveu no Brasil (1821 a 
1826), conta que os pernam-
bucanos nutriam um forte 
sentimento contrário aos 
portugueses e a favor da au-
tonomia e da república, mas 
não tinham o desejo de se 
separar. O forte sentimento 
contrário aos portugueses 
devia-se ao excesso de im-
postos cobrados pelo gover-
no central e à demissão de 
pernambucanos dos cargos 
públicos na província.

O historiador contempo-
râneo Evaldo Cabral de Melo 
entende que a principal rei-
vindicação dos confederados 
não era separar o Brasil entre 
o sul monárquico e o norte 
republicano. Defende que o 
objetivo dos confederados 
pernambucanos era criar 
uma federação que comba-
tesse a recolonização do país 
e o absolutismo do imperador 
garantindo às províncias 
maior autonomia adminis-
trativa.

• Que versão o texto acima 
apresenta para os objeti-
vos dos confederados? 
Explique.

Resposta: A versão de que 
os confederados não pre-
tendiam criar um novo 
país, mas defendiam a au-
tonomia local e a Repúbli-
ca. Eles eram contrários 
às intenções portuguesas 
de recolonizar o Brasil, aos 
impostos elevados cobra-
dos pelo governo central 
do Império e à demissão 
dos políticos locais de seus 
cargos.

O texto “Confederação do 
Equador” desenvolve as 
competências gerais e es-
pecíficas CG2, CCH1, CCH2, 
CEH1 e CEH2.

Atividade complementar
1. Quais eram as críticas feitas por Frei Caneca em seu jornal? 

A quem elas se dirigiam, principalmente?
 Resposta: as críticas dirigiam-se principalmente a dom Pe-

dro I e condenavam o mandato vitalício dos senadores, a 
instituição do Poder Moderador (considerado por Caneca “a 
chave de toda opressão”) e a outorga da Constituição. 

2. O que Frei Caneca defendia em seu jornal?
 Resposta: em seu jornal, Typhis Pernambucano, Frei 

Caneca defendia que o Brasil fosse uma federação, ten-
do em vista o amplo território, as singularidades da pro-
dução econômica regional e a diversidade da população.
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Nas províncias, existiam vários motivos para o descontentamento. Pequenos 

comerciantes, militares de baixa patente, mestiços, negros livres e escravizados 

viviam na pobreza. A elite da região preocupava-se, por exemplo, com a queda 

nas exportações de açúcar e a cobrança de elevados impostos. Assim, por um 

momento, esses grupos sociais uniram-se contra as atitudes autoritárias do 

imperador. 

Durante a Confederação do Equador, líderes como Frei Caneca (1779-1825) 

e Cipriano Barata (1762-1838) defendiam a criação de uma república onde as 

províncias tivessem autonomia.

Frei Caneca tinha participado da Revolução Pernambucana de 1817 e foi um 

membro importante da oposição liberal a partir de 1824. Em seu jornal, Typhis 

Pernambucano, defendia que o Brasil deveria ser uma federação, pois tinha um 

território vasto, população diversificada e muitas riquezas. Caneca criticava a 

imposição da Constituição por dom Pedro I, condenava a existência do Poder 

Moderador e era contra o mandato vitalício dos senadores.

Cipriano Barata foi um político e jornalista baiano envolvido na Conjura-

ção Baiana de 1798 e na Revolução Pernambucana de 1817. Depois da in-

dependência, passou a viver no Recife, onde publicava o jornal Sentinella da 

Liberdade. Nele, atacava políticos como José Bonifácio e o próprio imperador, 

chamando-os de absolutistas. Cipriano Barata não participou dos combates da 

Confederação do Equador porque estava preso no Rio de Janeiro. Porém, sua 

atuação anterior influenciou o movimento.
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Estudo para Frei Caneca, 
pintura de Antonio Parreiras 
feita em 1918. Óleo sobre tela,  
77,0 cm 3 96,2 cm. Museu 
Antonio Parreiras, Rio de 
Janeiro.
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 Orientações didáticas
Recomendamos que o tópico sobre os limites da cidada-

nia seja trabalhado tendo em vista questões da atualidade. 

Pode-se, por exemplo, aproximar o assunto por meio de 

comparações com a Constituição Federal vigente desde 

1988, observando o protagonismo de diversos sujeitos so-

ciais por ela representados. Para isso, realize uma discus-

são com os alunos acerca da cidadania no tempo presente, 

propondo reflexões sobre a legislação atual e a realidade da 

população brasileira. Nesse sentido, os alunos poderão dis-

cutir sobre os limites da cidadania para as mulheres e para 

as populações negras e indígenas. Ao analisar essas ques-

tões, devem-se levar em conta as permanências e rupturas 

históricas. 
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Painel

Frei Caneca

O painel Frei Caneca é uma obra do pintor Cícero Dias dividida em duas partes, uma dedicada à Revo-
lução de 1817 e outra à Revolução de 1824. Esta última, reproduzida na página ao lado, tem 6 metros de 
altura por 4,5 metros de largura. Atualmente, a obra está exposta no prédio onde funcionou um presídio 
no século XIX que, após sua desativação, foi transformado na Casa da Cultura de Pernambuco.

A seguir, vamos observar algumas cenas do painel. Elas mostram diversos momentos da vida do religio-
so, de sua infância até sua morte, e destaca sua participação na Confederação do Equador, em 1824. 

1  Frei Caneca aparece como criança segurando uma caneca. É uma referência ao nome que o reli-
gioso adotou para homenagear seu pai, que tinha esse apelido por ser fabricante de vasilhas.

2  No canto esquerdo, a escuridão esconde um corpo atrás de grades. Essa cena simboliza a época 
em que Frei Caneca foi preso por ter participado da Revolução Pernambucana, no ano de 1817. 
Ele foi libertado em 1821.

3  Com a derrota da Confederação do Equador, Frei Caneca é condenado à morte. Essa cena retrata 
o cortejo que acompanhou o religioso pelas ruas do Recife.

4  Essa cena mostra uma batalha no Recife entre as forças imperiais e as tropas da Confederação do 
Equador. 

5  Frei Caneca foi proibido de desempenhar funções religiosas na Igreja católica. A cena mostra a 
cerimônia em que o frei entrega suas vestes de sacerdote. 

6  Frei Caneca foi condenado à morte por enforcamento, mas nenhum carrasco em Pernambuco 
quis executá-lo. Na cena, oficial agride o homem que se recusa a executar o religioso. 

7  Em 1825, o governo mandou a tropa imperial fuzilar Frei Caneca. No painel, o fuzilamento de 
Caneca foi representado como a execução de uma pessoa inocente. O religioso aparece com a 
cabeça erguida e os braços abertos.

Vista aérea da Casa da Cultura de Pernambuco, em Santo Antônio, região central do Recife. Fotografia de 2017. 
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Leitura complementar

O texto a seguir auxilia 

na compreensão da obra de 

Cícero Dias. 

O painel relativo a 1817, 
primeiro a ser executado e 
instalado, comporta quatro 
espaços [...] São eles, da es-
querda para a direita e de 
cima para baixo, a partida 
para a Bahia de frei Caneca 
e demais presos, que desfi-
lam pelas ruas de Recife a 
caminho do porto onde se-
rão embarcados. O segundo 
espaço reporta‐se à partici-
pação de frei Caneca na in-
surreição que se encerrava 
com a derrota: a batalha do 
engenho Utinga, no Cabo, 
onde foi feito prisioneiro; o 
entrevero do Porto de Pe-
dras ou frei Caneca e seu 
amigo frei Brainer, conci-
tando o povo da região a se 
levantar contra o domínio 
português. Ambos religio-
sos serão com efeito acusa-
dos pelas autoridades co-
loniais de ‘declamadores’, 
isto é, de proselitismo revo-
lucionário, além de se terem 
engajado em atividades 
de guerrilha – as célebres 
‘guerrilhas eclesiásticas’ de 
que falava um contemporâ-
neo, o padre Dias Martins. 
O terceiro espaço retrata a 
cabeça do padre João Ribei-
ro, um dos chefes e ideólogo 
máximo de 1817, exibida no 
Largo do Corpo Santo, e 
uma cena de luta armada 
na cidade.

O quarto espaço centra‐se 
no retrato de frei Caneca em 
vestes de carmelita. Os pu-
ristas da exatidão histórica 
queixar‐se‐ão provavelmen-
te de que ele esteja descalço, 
quando na realidade foi car-
melita calçado, pois o con-
vento do Recife, sua casa, 
tinha há muito aderido à re-
forma chamada “turônica”. 
[...] Mas para Cícero Dias 
tratava‐se, como ele mesmo 
explicava, de uma questão 
de simbolismo nativista, de 
vez que os naturais da terra 
haviam sido sempre depre-
ciativamente apodados de 
“pés‐rapados” pelos portu-
gueses, devido ao hábito e ao 
gosto de andarem com o pé 

A seção Painel intitulada 

“Frei Caneca” desenvolve 

as competências gerais e 

específicas CG3, CG4, CCH4, 

CEH3 e CEH4. 
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Frei Caneca, detalhe do painel de Cícero Dias, 1982. 
Casa da Cultura de Pernambuco, Recife.
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no chão. Acima do retrato, a 
imagem de um canoeiro – 
embarcação típica de trans-
porte urbano no Recife da 
época – tem a ver com o tí-
tulo do jornal que frei Cane-
ca redigiu entre 1823 e 1824, 
o Typhis [o piloto] pernam-
bucano.

O painel de 1824 também 
se organiza em espaços, a 
começar pelo episódio que 
simboliza o malogro da in-
surreição federalista: o ar-
cabouço de frei Caneca na 
Fortaleza das Cinco Pontas 
bem como a recusa do car-
rasco em enforcá‐lo. Outro 
momento é a cerimônia 
da degradação de ordens, 
privando‐o da condição de 
sacerdote, a que fora sub-
metido antes do sacrifício; 
ainda outro, o combate 
acirrado no bairro da Boa 
Vista, entre o exército im-
perial e a tropa da Confe-
deração do Equador. No 
espaço inferior, o cortejo 
do condenado através das 
ruas da cidade e a retirada 
dos rebeldes para o norte 
da província; frei Caneca 
na prisão e, em  dias mais 
felizes, entregue às suas li-
ções de professor de geo-
metria, ou distribuindo 
exemplares do seu jornal. 
Não falta a silhueta do Reci-
fe do seu tempo, segundo a 
mesma perspectiva da cro-
molitografia de R. Schmidt, 
executada pouco tempo 
após a morte do frade. Na 
paisagem fluvial e maríti-
ma, ei‐lo menino, na inti-
midade com a água de rio e 
de mar, natural a quem nas-
ceu e passou a infância no 
bairro popular de Fora de 
Portas (seu pai, o velho Ca-
neca, fora tanoeiro), que 
crescera no flanco norte da 
cidade desde os dias remo-
tos da ocupação holandesa.

MELLO, Evaldo Cabral de. 
O martírio de frei Caneca, pelo 

olhar de Cícero Dias. Revista 

de História, 21 set. 2007. 
Disponível em: <http://www.

historia.uff.br/impressoes
rebeldes/wp-content/

uploads/2017/02/O-mart%
C3%ADrio-de-frei-Caneca-

pelo-olhar-de-C%C3%
ADcero-Dias-Revista-de-

Hist%C3%B3ria.pdf>. Acesso 
em: 25 set. 2018.  
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 Revolta e repressão à Confederação do Equador

A revolta começou quando dom Pedro I nomeou um novo presidente para a 

província de Pernambuco, contrariando políticos locais. Liderados por Manuel 

Pais de Andrade (1774-1855), antigo presidente da província e revolucionário 

em 1817, os revoltosos pretendiam formar uma república federalista, respei-

tando a autonomia de cada província. De Pernambuco, a revolta expandiu-se 

para Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Alagoas.

Alguns líderes da Confederação do Equador defendiam o fim do tráfico de 

escravizados e a igualdade entre os cidadãos. No entanto, essas propostas pro-

vocaram medo nos proprietários de terras. Temendo uma revolta popular, deci-

diram não apoiar mais o movimento. Sem o apoio das elites, os revoltosos não 

conseguiram sucesso ao enfrentar as forças do governo imperial. 

Atacados por terra e mar pelas tropas de repressão do governo, os revoltosos 

foram derrotados. Diversos líderes foram presos e condenados à morte, como 

Frei Caneca. Manuel Pais de Andrade foi um dos poucos que conseguiram fugir.

Fonte: elaborado com base em 
ALBUQUERQUE, Manoel M. de et 

al. Atlas hist—rico escolar. 8. ed. Rio 
de Janeiro: FAE, 1986. p. 36.

Como parte da repressão à Confederação do Equador, a província de Per-

nambuco foi desmembrada: em 1828, a área a oeste do rio São Francisco foi 

anexada à Bahia.

 Confederação do Equador (1824)
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Leitura complementar

Leia a seguir as impres-
sões de Carl Schlichthorst, 
ex-oficial do exército do Im-
pério brasileiro, a respeito 
da Guerra da Cisplatina e de 
sua repercussão na impren-
sa da época.

Pouca coisa positiva se 
sabia na capital [então, o 
Rio de Janeiro] sobre os 
negócios do Sul. [...] As no-
tícias diretas não chega-
vam, retidas no Correio, 
sendo perigoso manter 
correspondência com Bue-
nos Aires. Várias pessoas 
foram presas, o que tornou 
as outras cautelosas no que 
escreviam. Falava-se pouco 
da guerra, porém, geral-
mente se desejava a paz. 
Boquejava-se que a Ingla-
terra se encarregara duma 
mediação [...]. Como base 
da paz, pensava-se em de-
clarar Montevidéu porto li-
vre sob a proteção britânica 
e em reconhecer a Banda 
Oriental como república 
autônoma. Ambas as solu-
ções contrariavam o orgu-
lho do Imperador e feriam 
o amor próprio nacional. O 
Monarca considerava toda 
a amputação territorial le-
são a seus direitos sobera-
nos. A parte mais instruída 
do povo temia com toda ra-
zão a supremacia comercial 
da Grã-Bretanha no hemis-
fério meridional.

 SCHLICHTHORST, Carl. O Rio 

de Janeiro como Ž: uma vez e 
nunca mais. Contribuições de 

um diário para a história atual, 
os costumes e especialmente a 

situação da tropa estrangeira na 
capital do Brasil (1824-1826). 

Brasília: Senado Federal, 2000. 
p. 268. Disponível em: <http://
www.dominiopublico.gov.br/
pesquisa/DetalheObraForm.

do?select_action=&co_
obra=19224>. Acesso em: 

25 set. 2018.

O texto “Fim do Primeiro 
Reinado” desenvolve as 
competências gerais e es-
pecíficas CG1, CG2, CCH2 

e CEH3. Além disso, traba-
lha a habilidade EF08HI17, 
pois trata da Guerra da Cis-
platina e seu consequente 
impacto nas fronteiras do 
território brasileiro.

Atividade complementar

Ao longo do século XIX, muitos viajantes estrangeiros des-
creveram o Rio de Janeiro, a capital do Brasil imperial. Com 
base nesses e em outros textos, Tobias Monteiro (1866-
-1952), historiador e político potiguar, interpretou o cotidia-
no carioca. 

[...] Apesar de contar 100 mil ou mais habitantes, o Rio era 
ainda uma grande aldeia. As ruas calçadas de alvenaria, ou 
desprovidas de pedra, iluminavam-se por 600 lampiões de 

azeite. Gente de todas as classes andava a cavalo pelas calçadas 
ou passeios da casa, para onde abriam as portas das lojas, es-
torvando os transeuntes. Dez chafarizes e uma coluna erguida 
no Rossio constituíam os únicos ornamentos distribuídos pe-
las praças e largos, onde o lixo frequentemente se acumulava. 
Até 1829, passavam carros de boi pela rua do Ouvidor. Na vi-
da cotidiana, os negros dominavam a via pública. As vende-
doras ambulantes não só forneciam refrescos, frutas e 
guloseimas aos elegantes e desocupados que se iam assentar, 
à tarde, nos parapeitos do cais, ao lado do grande chafariz de 
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 Fim do Primeiro Reinado

Vários motivos levaram ao desgaste do imperador dom Pedro I. 

Em 1826, o governo imperial renovou o tratado de comércio de 1810 com a 

Inglaterra. Esse tratado estabelecia taxas alfandegárias baixas sobre os produtos 

ingleses. Nesse período, as importações foram maiores do que as exportações, 

o que contribuiu para um agravamento da crise financeira no Brasil.

Havia também descontentamento popular com as mortes e despesas causa-

das pela Guerra da Cisplatina (1825-1828). No conflito, o Brasil e a província de 

Buenos Aires disputaram a posse da Banda Oriental do rio da Prata. A Guerra 

da Cisplatina acabou com a assinatura de um acordo em 1828. No final da 

guerra, a região em disputa se tornou um país independente: a República 

Oriental do Uruguai.

Existia, ainda, uma questão sucessória em Portugal. Com a morte de dom 

João VI, em 1826, dom Pedro I herdou o trono português. Mas políticos liberais 

brasileiros não queriam que ele fosse imperador do Brasil e rei de Portugal ao 

mesmo tempo. Temendo mais descontentamento, dom Pedro I renunciou ao 

trono português em favor de sua filha Maria da Glória. Sendo ela menor de ida-

de, dom Miguel, irmão de dom Pedro, assumiu a regência. Porém, ao assumir 

o poder, dom Miguel proclamou-se rei. Dom Pedro I considerou a atitude do 

irmão um golpe e fez planos para retomar o trono para Maria da Glória.

 Aumento das tensões

As tensões políticas entre os grupos de oposição e os apoiadores do impera-

dor aumentaram. A crise se agravou com o assassinato do jornalista de oposi-

ção Líbero Badaró, em novembro de 1830. A opinião pública ficou indignada 

com as suspeitas de que o imperador estaria ligado aos criminosos.

Para acalmar as tensões, dom Pe-

dro I viajou para Minas Gerais, mas foi 

recebido com protestos. Em resposta, 

os partidários do imperador organi-

zaram uma festa na sua volta ao Rio 

de Janeiro. Os liberais quiseram impe-

dir a festa, e, entre os dias 11 e 15 

de março de 1831, o conflito tomou 

conta das ruas. Grupos de portugue-

ses (chamados ofensivamente de “pés 

de chumbo”) e de brasileiros entraram 

em choque munidos de paus, pedras 

e garrafas. O episódio ficou conhecido 

como Noite das Garrafadas.
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Líbero Badaró em seu leito de 
morte, representado em uma 
aquarela de Hercule Florence 

produzida no século XIX. 
Coleção particular.
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granito, levantado no largo do Paço; mas também distribuíam 
angu quente, preparado à vista dos fregueses em grandes pa-
nelas de barro, aquecidas sobre trempes de pedra, em plena 
rua. Quando livres da faina diária, do pesado serviço de trans-
portes à cabeça e aos ombros, reuniam-se os homens em volta 
dos chafarizes, cantando trovas da sua terra e atraindo ao gru-
po, que engrossava, os filhos da mesma nação.

MONTEIRO, Tobias. História do Império: o Primeiro 
Reinado. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Edusp, 

1982. v. 2, p. 201-202.

• Por que o autor afirma que o Rio de Janeiro ainda era uma 
grande aldeia na época do Primeiro Reinado? 

 Resposta: porque, apesar de ser uma cidade de tamanho con-
siderável, sua infraestrutura era muito precária.

Atividade 

complementar
1. Pesquise em um dicio-

nário as palavras do tex-
to de Carl Schlichthorst 
cujo significado você 
desconhece. Depois, re-
leia o texto.
Resposta pessoal.

2. Em uma situação de 
guerra, mesmo aqueles 
que não estão direta-
mente envolvidos no 
conflito sentem as con-
sequências. Identifique 
trechos do documento 
que indiquem isso.

 Resposta: a tensão da 
guerra no cotidiano pode 
ser percebida nas men-
ções à censura dos Cor-
reios, ao medo de man-
ter correspondência com 
Buenos Aires, às prisões 
de algumas pessoas e à 
cautela que todos tinham 
em falar no assunto.

3. A Grã-Bretanha aparece 
no texto como mediadora 
do conflito e, ao mesmo 
tempo, como potência a 
ser temida. Que razões fo-
ram apontadas pelo autor 
do documento para ex-
pressar o temor em rela-
ção aos britânicos?

 Resposta: caso a Grã-
-Bretanha conseguisse 
mediar o conflito e a au-
tonomia da Banda Orien-
tal (Uruguai) fosse con-
seguida, temia-se a “am-
putação” ou a perda de 
uma parte do território 
que o governo brasileiro 
julgava pertencer ao país 
e o domínio comercial 
dos ingleses no hemisfé-
rio sul, especialmente na 
região do Prata.
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 Abdicação

O imperador procurou acalmar os ânimos e organizou um ministério só com 

brasileiros. Mas os descontentamentos continuaram. Então, em 5 de abril de 

1831, o soberano demitiu todos os integrantes do Ministério dos Brasileiros, 

nomeando outro, composto só de portugueses conservadores. Era o chamado 

Ministério dos Marqueses.

A nomeação desse ministério fez estourar outra revolta. Proprietários rurais, 

políticos liberais e a tropa imperial uniram-se contra o imperador. Mais de 2 mil 

pessoas reuniram-se no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, para exigir a 

volta do Ministério dos Brasileiros.

Sem conseguir contornar a situação, o monarca abdicou do trono em 7 de 

abril de 1831, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 

anos de idade. Dom Pedro I nomeou, então, José Bonifácio de Andrada e Silva, 

que havia sido preso e exilado após o fechamento da Assembleia Constituinte 

em 1823, como tutor de seu filho e voltou para Portugal.

Na Europa, dom Pedro I liderou as lutas pela reconquista do trono português, 

tornando-se o rei dom Pedro IV de Portugal. Dias depois da aclamação de sua filha 

Maria da Glória como rainha, dom Pedro morreu, em 24 de setembro de 1834.

A abdicação do primeiro imperador do Brasil, pintura de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, 
1890. Óleo sobre tela. Palácio Guanabara, Rio de Janeiro (RJ). Na obra, dom Pedro I é representado 
com roupas solenes entregando sua carta de renúncia ao major Miguel de Frias em 7 de abril de 
1831. Seu filho, Pedro de Alcântara, aparece sentado no colo de uma mulher enquanto outra 
mulher ajoelhada beija sua mão.
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Segundo as historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Starling:

Abriu-se, então, um vácuo político que liberou a imaginação popular 

[...]. De um lado, o problema prático e mais imediato foi resolvido a partir 

de uma sucessão de quatro regências, assumidas por políticos brasileiros 

[...]. De outro lado, contudo, a questão sucessória incendiou as demais 

províncias, que agora, sem um rei no poder, passaram a contestar a legi-

timidade dos novos governantes. 

SCHWARCZ, Lilia M; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia. São Paulo:  
Companhia das Letras, 2015. p. 243. 
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Leitura complementar

Temas de história política, 

como os que marcam o Pri-

meiro Reinado, foram objeto 

de vários debates entre os 

historiadores. O texto a seguir 

situa os termos dessas dis-

cussões e a relevância do pe-

ríodo para a história do Brasil.

A historiografia tem abor-
dado o Primeiro Reinado 
como período tampão ou 
de transição entre a procla-
mação da Independência e 
a verdadeira libertação na-
cional, que seria o 7 de abril 
de 1831, momento da con-
solidação da autonomia e 
da derrota do imperador d. 
Pedro I pelos princípios li-
berais. É costume vermos 
os fatos políticos serem 
apresentados com fraca co-
nexão entre si, enfileirados 
para explicar a abdicação e 
os anos que se seguiram. 
Como consequência dessa 
visão de causa e efeito, o 
sentimento antilusitano é 
considerado o deflagrador 
do 7 de abril e é naturaliza-
do, como se fosse partilha-
do por toda a sociedade. 
Nesse contexto, a atuação 
de grupos políticos na corte 
se teria intensificado pelos 
fatos relacionais à morte de 
Líbero Badaró, em São Pau-
lo, o estopim que acenderia 
o pavio de um certo nacio-
nalismo avant la lettre e dos 
conflitos de rua entre por-
tugueses e brasileiros. A ab-
dicação ou a guerra civil 
seriam inevitáveis.

Deixou-se de olhar para 
esse período como ocasião 
em que todo o edifício legal 
e político do império foi 
montado, quando as insti-
tuições se reergueram sob 
novos prismas, e novos 
marcos temporais foram 
inventados. Devemos, por-
tanto, ampliar a ideia de 
uma crise limitada a fatos 
pontuais, circunscrita a um 
tempo coeso. É desta época, 
por exemplo, a criação dos 
principais mecanismos le-
gais desse Estado, tais como 
a Constituição [...], a lei dos 
juízes de paz, o Supremo 
Tribunal de Justiça, o Códi-
go Criminal, entre outros.

RIBEIRO, Gladys Sabina; 
PEREIRA, Vantuil. O Primei-

ro Reinado em revisão. In: 
GRINBERG, Keila; SALLES, 

Ricardo (Org.). O Brasil Impe-
rial. Rio de Janeiro: Civiliza-

ção Brasileira, 2009. v. 1: 
1808-1831. p. 140-141.

 Investigando

Resposta pessoal. Sugerimos que a atividade seja realizada oral-

mente para que os alunos possam debater as situações apresenta-

das. O intuito da atividade é proporcionar uma reflexão que traga 

aproximações entre o período estudado e a realidade atual, atentan-

do, contudo, para as alterações ao longo do tempo. Você poderá co-

mentar como, apesar dos avanços ocorridos com a Constituição de 

1988, nas décadas seguintes diversos grupos e movimentos sociais 

seguiram lutando por direitos e pela erradicação das desigualdades 

sociais no país. Nesse sentido, interessa que os alunos observem os 

legados e as profundas estruturas sociais que levaram a algumas 

dessas desigualdades nos dias de hoje. De maneira complementar, 

os estudantes poderão ser convidados a pensar soluções para supe-

rar as situações cotidianas por eles elencadas na atividade.
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 Constituições e desigualdades

O Brasil já teve sete Constituições. Veja na tabela seguinte algumas caracterís-

ticas destas Constituições.

Constituições do Brasil

Ano
Contexto em que 

foi criada
Principais medidas

Constituição de 
1824

Outorgada por Dom Pedro I 
durante o Primeiro Reinado.

• Estabeleceu a divisão de quatro poderes: Legislativo, Judiciário, 
Executivo e Moderador (este último exercido pelo imperador).

• Estabeleceu o direito ao voto, restrito somente aos homens que 
comprovassem determinada renda (voto censitário).

Constituição de 
1891

Promulgada por um Congresso 
Constituinte após a Proclamação 
da República.

• Estabeleceu a república, o sistema presidencialista e extinguiu o 
Poder Moderador.

• Aboliu o voto censitário. Analfabetos, mulheres, mendigos, 
soldados e membros de ordens religiosas eram proibidos de votar.

Constituição de 
1934

Promulgada por uma Assembleia 
Constituinte após o movimento 
de 1932.

• Estabeleceu o voto secreto e garantiu às mulheres o direito ao 
voto, conquistado em 1932.

• Incorporou as leis trabalhistas promulgadas até então à 
Constituição.

• Protegeu riquezas naturais nacionais, como jazidas de minérios, 
fontes de água e energia, da exploração por empresas estrangeiras.

Constituição de 
1937

Outorgada por Getúlio Vargas 
durante o Estado Novo.

• Extinguiu o federalismo, os partidos políticos, a Justiça Eleitoral, 
o Poder Legislativo e o direito à greve.

• Instituiu a censura aos meios de comunicação.

Constituição de 
1946

Promulgada por uma Assembleia 
Constituinte depois do õ m da 
ditadura do Estado Novo.

• Reestabeleceu a democracia, o federalismo e o direito à greve.

• Restituiu a divisão entre os poderes (Legislativo, Executivo e 
Judiciário) e a liberdade de pensamento e expressão.

• Estabeleceu o direito ao voto para brasileiros de ambos os 
sexos, maiores de 18 anos, exceto analfabetos, que eram cerca 
de 50% da população.

Constituição de 
1967

Outorgada pelo Congresso 
Nacional durante a ditadura 
civil-militar.

• Estabeleceu eleições indiretas, a cassação de mandatos e 
partidos políticos pelo Poder Executivo e restringiu o direito à 
greve.

Constituição de 
1988

Promulgada por uma Assembleia 
Constituinte ao õ nal da ditadura 
civil-militar.

• Estabeleceu a liberdade de pensamento, de crença religiosa, 
de expressão intelectual, de locomoção e de associação como 
princípios fundamentais.

• Reconheceu o direito de indígenas e quilombolas sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam.

• Estabeleceu o racismo como crime inaõ ançável.

• Estendeu o direito de voto aos analfabetos e aos jovens a partir 
dos 16 anos.

• Nos dias atuais, em que situações você percebe a questão da desigualdade 

social? Reflita sobre o assunto e compartilhe suas considerações com os colegas.

Investigando

A primeira delas, a Constituição de 1824, aprofundou desigualdades entre a 

população do país, dando mais direitos a quem tinha mais dinheiro. A Consti-

tuição atual, de 1988, estabeleceu, entre os objetivos fundamentais do Brasil, 

que o Estado deveria acabar com a pobreza e diminuir as desigualdades sociais. 

E construir uma sociedade livre, justa e solidária.

Embora a pobreza e a desigualdade não tenham sido eliminadas, as leis 

decorrentes da Constituição de 1988 trouxeram avanços sociais que, para 

serem garantidos, exigem participação e luta dos cidadãos.
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Atividade complementar

Integrar com Arte
1. Como Pedro de Alcântara foi representado na pintura 

A abdicação do primeiro imperador do Brasil? Explique. 

 Resposta: Pedro de Alcântara foi representado em sua 

infância, no colo de uma mulher. Na pintura, ainda há 

outra mulher: ela está ajoelhada beijando a mão de 

Pedro, de modo a indicar que ele é o futuro imperador 
do Brasil.

2. Que sensação essa obra desperta em você? Que mensagem 
ela parece transmitir?

 Resposta pessoal. Espera-se que os alunos observem como 
a obra foi construída de modo a indicar a desolação dos re-
presentados quanto à partida do monarca e também a espe-
rança em relação ao futuro imperador Pedro de Alcântara.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Com relação à Confederação do Equador, respon-

da às questões.

a) O que desencadeou essa revolta?

b) Que grupos sociais estavam envolvidos no 

movimento?

c) Por que os grandes proprietários de terra deixa-

ram de apoiar o movimento?

d) Qual foi o desfecho do conflito?

2. Política não se faz apenas na Câmara dos Depu- 

tados ou no Senado. No Primeiro Reinado, os ci-

dadãos, e mesmo quem não tinha direito à cidada-

nia, participavam da vida política. Identifique, no 

texto do capítulo, momentos em que a população 

saiu às ruas, se organizou e procurou defender 

suas posições políticas. 

3. Em grupo, leiam trechos da Constituição brasileira 

de 1988 e façam o que se pede.

Refletir e ampliar

Art. 3o Constituem objetivos fundamen-

tais da República Federativa do Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa 

e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginali-

zação e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais;

IV – promover o bem de todos, sem pre-

conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.

[...]

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantin-

do-se aos brasileiros e aos estrangeiros re-

sidentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à seguran-

ça e à propriedade, nos termos seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; [...]

III – ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degra-

dante; [...]

VI – é inviolável a liberdade de consciên-
cia e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, 
na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias [...].

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 

Acesso em: 17 jun. 2018.

a) Selecionem notícias de sites, jornais e revistas 

que indiquem:

• aspectos em que esses direitos são respeitados;

• aspectos em que eles são desrespeitados.

b) Organizem um debate sobre os seguintes 

pontos:

• por que muitos dos direitos garantidos na 

Constituição não são respeitados?

• o que a população pode fazer para exigir o 

cumprimento de seus direitos?

• qual é o papel das eleições nesse processo? 

E o da educação?

4. Observe a imagem a seguir, depois responda ao 

que se pede.

Esses dois covardes jamais farão um grande mal um ao outro, 
caricatura de Honoré-Victorien Daumier feita em 1833. 
Biblioteca Nacional da França, Paris.
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 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. a) Existiam vários motivos 

para o descontentamento 
da população, como a queda 
nas exportações de açúcar 
e a cobrança de elevados 
impostos. Mas o estopim da 
revolta foi a nomeação de 
um novo presidente para a 
província de Pernambuco. 

 b) Membros da elite, peque-
nos comerciantes, militares 
de baixa patente, mestiços, 
negros livres e escravos. 

 c) Alguns líderes da Confe-
deração do Equador defen-
diam o fim do tráfico ne-
greiro e a igualdade entre os 
cidadãos. Ideias como es-
sas assustavam os grandes 
proprietários de terras, que, 
temerosos de uma revolta 
popular, deixaram de apoiar 
o movimento.

 d) Atacada por terra e por 
mar, a Confederação do 
Equador foi derrotada. Di-
versos líderes foram conde-
nados à morte, como Frei 
Caneca. Manuel Pais de An-
drade conseguiu fugir. Ainda 
como parte da repressão, o 
território da província de 
Pernambuco foi desmem-
brado, e toda a área que 
ficava a oeste do rio São 
Francisco tornou-se parte 
da província da Bahia.

2. O texto menciona vários mo-
mentos em que, no Primeiro 
Reinado, a população orga-
nizou-se e levou a política 
para as ruas. Entre eles, des-
tacamos a Confederação do 
Equador (1824), o descon-
tentamento popular duran-
te a Guerra da Cisplatina 
(1824-1828), o assassinato 
de Líbero Badaró e a recep-
ção fria ao imperador em Mi-
nas Gerais (1830), a Noite 
das Garrafadas (1831).

3. a) e b) Respostas pes-
soais. Atividade de pes-
quisa e debate. Oriente a 
leitura dos artigos consti-
tucionais e a busca de in-
formações em jornais e 
revistas, que podem ser 
os da semana em que a 
classe for realizar este 
trabalho de pesquisa. As 
questões para o debate 
são sugestões; a dinâmi-
ca da discussão pode tra-
zer à tona outros temas 
relevantes. De todo modo, 
o objetivo da atividade é 
indicar formas de garantir 
os direitos expressos na 
Constituição e de mobili-
zação coletiva, quando 
necessário, e acentuar a 
importância da educação 
formal e das eleições co-
mo direitos de cidadania, 
que podem ajudar a trans-
formar a coletividade.

4. a) A atividade visa estimular a leitura e intepretação de imagens. 
Na imagem em questão, dom Miguel protege a coroa, que sim-
boliza o governo de Portugal.

 b) A charge procurou retratar de forma satírica a disputa pelo go-
verno de Portugal. Na imagem, os dois irmãos parecem “crianças” 
que brigam por seus interesses.
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 A imagem é a reprodução de uma charge sobre 

a disputa política entre os irmãos Pedro e Miguel, 

feita pelo francês Honoré Daumier em 1833. Dom 

Pedro, que reivindicava o trono de Portugal para 

sua filha Maria da Glória, recebeu o apoio de li-

berais portugueses e dos governos da Inglaterra e 

da França. Dom Miguel, proclamado “rei absolu-

to” de Portugal, tinha como aliados sua mãe, Car-

lota Joaquina, membros da Igreja católica, nobres 

portugueses e o governo da Espanha. Na charge 

da página ao lado, um homem de cartola segura 

dom Pedro, à direita, e um clérigo (membro da 

Igreja) segura dom Miguel, à esquerda. 

a) Qual é o objeto que dom Miguel protege com 

a mão? O que esse objeto simboliza? 

b) Como a disputa entre os dois irmãos foi retra-

tada nessa charge?

5. Elabore um quadro comparando semelhanças e 

diferenças entre a forma de governo adotada no 

Brasil após a sua independência com as formas 

de governo adotadas por outros países da Améri-

ca Latina no mesmo período. Para isso, retome os 

conteúdos estudados na unidade anterior.

Constituição, charge de Jean Galvão. Folha de S.Paulo, 17 nov. 
2010.

6. Observe com atenção as charge a seguir, leia as legendas e, depois, faça a atividade. 

Integrar com ARTE E LITERATURA
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Todo brasileiro tem direito a moradia, 
charge de Jean Galvão. Folha de S.Paulo, 
7 nov. 2008. 

 A partir do que você aprendeu sobre a atual Cons-

tituição federal e retomando os debates feitos em 

sala de aula, reflita a respeito das charges acima, 

feitas pelo cartunista Jean Galvão. Escreva uma re-

dação com suas ideias acerca de cada charge, con-

siderando os seguintes temas: 

• cidadania;

• direitos;

• deveres;

• igualdade.

7. Em grupo, discutam as ideias presentes na redação 

feita na atividade 6 por cada um dos seus inte-

grantes. Em seguida, façam o que se pede.

a) Criem charges ou poemas inspirando-se nas re-

dações do grupo. 

b) Reúnam as charges e os poemas produzidos 

pelo grupo e confeccionem um cartaz. Se pos-

sível, compartilhem o trabalho com as outras 

turmas de sua escola.
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5. Resposta pessoal. Espera-
-se que, no quadro elabora-
do, os alunos observem as 
diferenças e semelhanças 
entre o Brasil e outros países 
da América Latina. Eles po-
derão apontar, por exemplo, 
o processo de independên-
cia de São Domingo (atual 
Haiti), que aconteceu com a 
liderança de ex-escraviza-
dos e escravizados e não por 
elites políticas como se deu 
em outras localidades. A par-
ticularidade do Brasil e sua 
independência monárquica 
pode ser outro fator mencio-
nado, além de possíveis 
comparações em relação à 
participação popular nessas 
independências. 

Integrar com Arte e 
Literatura
6. Resposta pessoal. Incentive 

a observação das charges e 
a produção dos textos. Os 
estudantes podem retomar 
os textos do capítulo para 
buscar diferentes argumen-
tos e ideias a respeito de 
igualdade, direitos, deveres 
e cidadania de modo geral. 
Caso demonstrem inte-
resse específico sobre os 
temas das charges, os alu-
nos podem pesquisar e 
escrever sobre direito a 
moradia e acessibilidade 
no Brasil atual.

7. a) e b) Produção pessoal. 
Uma possibilidade para 
trabalhar essa atividade é 
a produção de uma expo-
sição temática com todos 
os cartazes realizados. A 
exposição pode ser orga-
nizada a partir dos eixos 
centrais: cidadania, direi-
tos, deveres e igualdade.

Nesta seção, são desen-
volvidas as seguintes com-
petências e habilidades da 
BNCC: 

• CG2 (atividades 1 e 3);

• CG3 (atividades 4, 5 e 6);

• CG4 (atividades 4, 5 e 6);

• CCH2 (atividades 2, 3, 5 
e 6);

• CCH3 (atividades 5 e 6);

• CEH1 (atividades 2, 3, 5 
e 6); 

• CEH3 (atividades 3, 4, 5 
e 6).
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UNIDADE 3

10
Brasil Império

CAPÍTULO

• Você já vivenciou ou conhece algum 

acontecimento que alterou a vida social de 

sua região? Comente com os colegas. 

Investigando

Período 
regencial

Vista da cidade baixa, Salvador, 
estado da Bahia. Em 1835, a 
cidade foi palco da Revolta dos 
Malês. Fotografia de 2017.

O período regencial foi um dos mais 

agitados da história brasileira. Nessa 

época, o Império sofreu com frequentes 

rebeliões que contestavam o governo 

central, lutavam contra a escravidão e as 

difi culdades econômicas. 

Para os revoltosos, as lutas eram uma 

possibilidade de melhorar suas condições 

de vida. Para o governo central, as rebe-

liões eram uma ameaça à ordem e à uni-

dade territorial do país.
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 Objetivos do capítulo
• Analisar os acontecimen-

tos que marcaram o perío-
do regencial no Brasil.

• Compreender as dinâmi-
cas políticas do período.

• Estudar as revoltas pro-
vinciais: 

a) Revolta dos Malês;

b) Cabanagem;

c) Farroupilha; 

d) Sabinada;

e) Balaiada.

 Investigando
Resposta pessoal. Tema 

para reflexão. Os estudantes 
podem citar diversos exem-
plos de acontecimentos que 
alteraram a vida social da re-
gião onde vivem. É importante 
comentar que a vida social é 
dinâmica e, por isso, pode ser 
transformada pelas pessoas. 

 Correspondência dos conteúdos com a BNCC 

Objetos de conhecimento Habilidades

O período regencial e as contestações ao poder central EF08HI16 – Identificar, comparar e analisar a diversidade política, 
social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao 
poder centralizado.

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.
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Vista do Forte do Presépio, construído 
no século XVII, na cidade de Belém, 
Pará. No século XIX, a cidade foi tomada 
por rebeldes durante a Cabanagem. 
Fotografia de 2017.
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Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH2; CCH5. 

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH3.
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 O Império e as regências 

Em 7 de abril de 1831, dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor 

de seu filho Pedro de Alcântara. O príncipe tinha apenas 5 anos de idade, e a 

Constituição estabelecia que o país deveria ser governado por um conselho de 

regentes até que o herdeiro do trono completasse 18 anos. Começava, então, 

o período regencial, que durou de 1831 a 1840.

O período regencial costuma ser dividido em dois momentos principais:

• Regências Trinas –  de 1831 a 1835;

• Regências Unas – de 1835 a 1840, período que corresponde à Regência de 

Feijó (1835-1837) e à Regência de Araújo Lima (1837-1840).

Nessa época, houve intensas disputas políticas e violentas revoltas nas pro-

víncias do Império. Estavam em jogo questões como: fortalecer o poder central 

ou dar autonomia para as províncias; manter ou abolir a escravidão; adotar a 

monarquia ou a república como forma de governo. 

 Regências Trinas (1831-1835)

Quando dom Pedro I abdicou, a Assembleia Geral Legislativa estava em re-

cesso. Assim, um grupo de parlamentares que estava no Rio de Janeiro elegeu 

uma Regência Trina Provisória. Entre as medidas tomadas pelos regentes, 

destacaram-se a volta do Ministério dos Brasileiros, a anistia aos presos políticos 

e a suspensão do uso do poder Moderador.
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Juramento da Regência Trina 
Permanente, obra do pintor 
Manuel de Araújo Porto-Alegre 
(1806-1879), produzida no 
século XIX. Óleo sobre tela, 
30,5 cm 3 44,5 cm. Museu 
Imperial, Petrópolis, 
Rio de Janeiro. 
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Leitura complementar

Para aprofundar a reflexão 

sobre a fundação da Guarda 

Nacional e sua importância 

no período, selecionamos o 

trecho de artigo a seguir:

Após o sete de abril eclo-
diram rebeliões em diversas 
províncias do Império. O 
país foi tomado por uma in-
tensa agitação política e 
social. Durante aquele pe-
ríodo a unidade nacional 
esteve em xeque e os deba-
tes em curso discutiam o ti-
po de Estado que seria 
capaz de garantir a ordem. 
A situação do país deman-
dava medidas urgentes para 
que as autoridades regen-
ciais pudessem estabilizar o 
sistema político brasileiro. 
Entre os grupos sociais de 
maior inf luência política 
não havia consenso sobre 
qual arranjo institucional 
seria mais conveniente para 
o país – vários temas foram 
debatidos, entre eles: a cen-
tralização do poder, o grau 
de autonomia das provín-
cias e a organização das for-
ças armadas. Tais debates 
procuravam, dentre outras 
coisas, o estabelecimento de 
medidas que buscassem a 
manutenção da integridade 
nacional, situar o grau de 
atribuições dos diversos ór-
gãos da monarquia e a cria-
ção de uma nova forma de 
organização militar para 
auxiliar de maneira efetiva 
o Exército de Linha, cuja 
lealdade era vista com re-
servas pelos regentes. Para 
que tais medidas pudessem 
ser postas em prática era 
necessário estabelecer a or-
dem e extinguir as revoltas 
sociais e separatistas, que 
durante o período se mani-
festaram por todo território 
nacional. As forças milita-
res, que teoricamente se-
riam responsáveis pela 
contenção desses movi-
mentos, não inspiravam 
confiança – muitos dos mo-
tins que tiveram lugar na 
capital do Império, nesse 
momento, contaram com a 
participação de povo e tro-
pa, situação agravada pelos 

Leitura complementar

O texto a seguir trata das dificuldades para a manutenção 

da ordem política nos termos desejados pelas elites, questio-

nando a imagem de “anarquia” como sinônimo de “confusão” 

ou “bagunça” que teria caracterizado o período regencial.

Durante os nove anos das Regências, o poder ficou exclu-
sivamente nas mãos da aristocracia rural. Para os grandes 
proprietários de terras e de escravos, o governo só poderia 
ser uma espécie de continuidade do poder que já exerciam 

em suas fazendas. A participação política limitava-se a uma 
parcela entre um e três por cento da população [...]. Qualquer 
tentativa de ampliar o debate político era duramente respon-
dida pela minúscula elite com a maior violência possível.

As autoridades regenciais, assim como os historiadores con-
servadores, tacharam o período como tempos “conturbados”, 
“caóticos”, “anárquicos”, “turbulentos” etc. Os rebeldes, prin-
cipalmente os de origem popular, eram chamados de “maltas 
de homens vadios”, “assassinos”, “selvagens”, “bárbaros”, “per-
turbadores da ordem” etc.
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Dois meses depois, em junho de 1831, a Assembleia Geral elegeu a Regência 

Trina Permanente. De modo geral, essa regência representou os interesses dos 

liberais moderados, grupo político que se opunha aos liberais exaltados e aos 

restauradores. A seguir, conheça aspectos de cada um desses grupos políticos. 

Grupos políticos do período regencial

Grupo  
partidário

Objetivos
Setores sociais  
representados

Figuras de destaque Jornais

Restauradores 

Apelido: 

caramurus

Defendiam a volta de  
Pedro I ao poder.

Comerciantes 
portugueses, militares 
de alta patente e altos 
funcionários públicos.

José Bonifácio e seus 
irmãos Antonio Carlos e 
Martim Francisco

O Caramuru

Liberais 

exaltados 

Apelido: 

farroupilhas

Defendiam a 
autonomia das 
províncias e um sistema 
federalista. Muitos 
eram republicanos.

Proprietários rurais, 
proássionais liberais, 
pequenos comerciantes, 
funcionários públicos 
modestos e militares de 
baixa patente.

Bento Gonçalves, Cipriano 
Barata, Borges da Fonseca, 
Miguel Frias

A Malagueta 
e Sentinella da 
Liberdade

Liberais 

moderados 

Apelido: 

chimangos

Lutavam pela 
preservação da unidade 
do país. 

Queriam manter a 
escravidão e a ordem 
social. 

Muitos desejavam 
ampliar o poder dos 
governos das províncias. 

Proprietários rurais, 
funcionários públicos, 
militares.

Diogo Antônio Feijó, 
Evaristo da Veiga e 
Bernardo Pereira de 
Vasconcelos

A Aurora 
Fluminense

 Guarda Nacional

Na Regência Trina Permanente, destacou-se 

a figura do padre Diogo Antônio Feijó (1784- 

-1843), que exercia, então, o cargo de ministro 

da Justiça. Feijó foi um dos responsáveis pela 

criação da Guarda Nacional, em 1831. 

A Guarda Nacional era uma corporação pa-

ramilitar que atuava, sobretudo, nos municí-

pios. Ela deveria impedir revoltas de escravos, 

combater agitações populares e defender a 

propriedade. 

Para ingressar na Guarda Nacional, era preciso 

ser brasileiro e ter uma renda mínima anual de 

100 mil-réis. Novamente, assim como no sistema 

eleitoral, o critério censitário excluía a maioria da 

população. 

O principal posto de comando da Guarda 

era o de coronel, título concedido apenas aos 

grandes fazendeiros. Cada fazendeiro organizou 

tropas com recursos próprios e homens da con-

fiança deles. Com isso, eles aumentaram ainda 

mais o poder que exerciam no local.

Paramilitar: organização de cidadãos 

armados e fardados que exercem funções 

militares, mas não fazem parte das forças 

militares regulares de um país. 
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Detalhe da gravura Caçadores da Guarda Nacional, atribuída ao pintor 
Joaquim Lopes de Barros Cabral Teive (c. 1840). Instituto Moreira 
Salles, São Paulo.

149

U
n

id
a

d
e

 3
P

e
r’

o
d

o
 r

e
g

e
n

ci
a

l
C

a
p

’t
u

lo
 1

0

constantes boatos sobre as 
posições restauradoras de 
parte da oficialidade. 

Durante o período inicial 
da Regência o grupo políti-
co que esteve no poder im-
pôs crescente controle 
sobre os regimentos profis-
sionais e, como parte desta 
ação, os corpos das tropas 
de 1a linha foram desmobi-
lizados. A maioria dos ofi-
c ia i s  p or t u g ue s e s  i n-
tegrantes do Exército im-
perial foi reformada, o que 
ajudou a estabilizar a situa-
ção institucional. Os go-
vernantes temiam que, 
aliada à falta de disciplina 
dos soldados, a presença de 
of iciais portugueses no 
Exército, supostamente fa-
voráveis à restauração, pu-
desse inf lamar revoltas 
internas. Numa perspecti-
va contrária ao que aconte-
cia com as forças militares 
naquele momento e com 
base neste contex to, a 
Guarda Nacional surgiu 
como opção por uma força 
que simultaneamente esti-
vesse desvinculada do anti-
go imperador, evitando os 
fantasmas de uma possível 
restauração e, principal-
mente ,  d i s s olve s s e  a s 
ameaças à ordem pela in-
disciplina, oriundas da 
grande concentração de 
tropas ociosas e mal pagas 
nas cidades.

Neste sentido, durante 
todo o período regencial e 
grande parte do Segundo 
Reinado, a Guarda Nacio-
nal atuou como uma insti-
tuição essencial para sus-
tentar a ordem interna e 
defender a soberania na-
cional do país contra ini-
migos externos.

GOLDONI, Aline Cordeiro. 

Estabelecendo a ordem: a 

formação da Guarda Nacional 

e sua importância na 

manutenção da ordem interna 

durante a guerra com o 

Paraguai (1864-1870). Opsis, 

Catalão, v. 12, n. 2, p. 49-50, 

jul./dez. 2012. Disponível em: 

<https://revistas.ufg.br/Opsis/

article/view/18351/12816#.

W3OGnc5KjIU>. Acesso em: 

14 ago. 2018.

Inegavelmente, a violência contra as camadas populares foi 

uma das marcas mais fortes nesse momento de consolidação 

jurídica e institucional do Estado brasileiro. A defesa da tran-

quilidade e da ordem públicas apregoada pelas classes abasta-

das deve ser compreendida como esmagamento de todos os 

movimentos populares que ousaram apresentar alguma pro-

posta de mudança mais radical.

O liberalismo apregoado por parcelas das elites brasileiras 

não ia muito além do formalismo jurídico e quase sempre ficou 

restrito aos discursos e ao papel. Algumas das leis aprovadas 

até estavam embebidas pelas ideias liberais, mas não eram co-

locadas em prática. Por isso, é necessária a adoção de algumas 

precauções para se definir o conceito de cidadão durante o pe-

ríodo monárquico.

VALLADARES, Eduardo Montechi. 

O período regencial (1831-1840). In: AMARAL, 

Sonia Guarita do (Org.). O Brasil como império. São Paulo: 

Nacional, 2009. p. 136-137.

Como sugestão para 

trabalhar essas ha-

bilidades, acompanhe a Se-

quência Didática “O período 

regencial e os movimentos 

contestatórios”, localizada 

no material digital do Ma-

nual do Professor.
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 Regressistas e progressistas

Com a morte de Pedro I em 1834, em Portugal, não havia mais motivos para 

a existência do grupo dos restauradores (defensores de sua volta). Vários dos 

antigos restauradores acabaram se tornando liberais moderados. 

Aos poucos, os liberais moderados dominaram a vida política do período. Por 

volta de 1837, esse grupo se dividiu em duas alas: 

• Regressistas – que não estavam dispostos a fazer concessões aos liberais 

exaltados e, por isso, não concordavam em dar maior autonomia administra-

tiva para as províncias; 

• Progressistas – que estavam dispostos a fazer concessões aos liberais exal-

tados, como dar maior autonomia administrativa às províncias.

Tanto regressistas quanto progressistas defendiam a manutenção da ordem 

pública e um governo forte e centralizado no Rio de Janeiro.  

 Ato Adicional

Com o objetivo de aliviar as agitações políticas no país, os parlamentares mo-

derados aprovaram o Ato Adicional de 1834. Esse Ato estabelecia mudanças 

na Constituição do Império:

• Introdução da Regência Una – a regência deixava de ser trina para se tor-

nar una. Ou seja, o Império seria governado por apenas um regente eleito 

para ocupar o cargo por quatro anos; 

• Criação das Assembleias Provinciais – cada província teria sua Assembleia 

Legislativa, com poderes para fazer leis sobre questões locais relacionadas, 

por exemplo, aos empregos provinciais e municipais, à arrecadação de alguns 

impostos, à instrução pública e a obras como estradas, hospitais e prisões;

• Suspensão do Conselho de Estado – esse órgão era composto de conse-

lheiros vitalícios que davam assistência ao imperador. Como não havia um 

imperador no governo, o Conselho perdeu sua razão de existir.

O Ato Adicional de 1834 ampliou a autonomia provincial e, por isso, foi con-

siderado um avanço liberal na época. Descontentes, os políticos mais conserva-

dores passaram a chamar o Ato Adicional de “código da anarquia”, usando a 

palavra “anarquia” como sinônimo de bagunça e desrespeito às leis.
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Museu do Ceará, em Fortaleza. 
O prédio em que a instituição 

foi instalada começou a ser 
construído em meados do 

século XIX para abrigar a 
Assembleia Provincial, órgão 

criado com o Ato Adicional  
de 1834. Fotografia de 2013.
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 Outras indicações
Sobre os grupos políticos 

do período, suas dinâmicas  e 
disputas, sugerimos as se-
guintes leituras:

• BASILE, Marcello. O bom 
exemplo de Washington: o 
republicanismo no Rio de Ja-
neiro (c.1830 a 1835). Varia 

História, Belo Horizonte, v. 27, 
n. 45, p. 17-45, jan./jun. 
2 011 .  D i s p o n í v e l  e m : 
<http://www.scielo.br/pdf/
vh/v27n45/v27n45a02.
pdf>. Acesso em: 14 ago. 
2018. 

Segundo Basile, “O artigo 
analisa o desenvolvimento 
do republicanismo na capital 
do Império brasileiro, em fins 
do Primeiro Reinado e duran-
te o período das regências tri-
nas. Argumenta que este 
movimento era parte impor-
tante do projeto político pro-
duzido pelo grupo conhecido 
como liberais exaltados. Es-
tes empregaram vários arti-
f í c i o s  p a r a  d r i b l a r  a s 
disposições legais que proi-
biam a defesa do governo re-
public ano, deno tando, 
assim, maneiras diversas de 
apoiar a república”.

• ANDRADE, Marcos Ferreira 
de. Moderados, Exaltados e 
Caramurus no prelo cario-
ca: os embates e as repre-
sentações de Ev ar is to 
Ferreira da Veiga (1831-
-1835). Almanack, Guaru-
lhos , n. 4 , p. 130 -14 8, 
2o semestre de 2012. Dis-
ponível em: <http://www.
s c i e l o . b r/ p d f /a l m / n 4 /
2236 - 4 633-alm-0 4 -00
130.pdf> Acesso em: 14 
ago. 2018. 

 Segundo Andrade, “O pre-
sente artigo tem por objeti-
vo analisar os embates en-
tre os dis tintos grupos 
políticos regenciais e as re-
presentações feitas de 
Evaristo Ferreira da Veiga 
em alguns dos jornais que 
circularam no Rio de Janei-
ro e que buscaram abalar a 
hegemonia então usufruída 
pela facção liberal modera-
da a que ele pertencia.”

 Orientações didáticas
No caso deste capítulo, a figura mais emblemática é a de 

Diogo Antônio Feijó, cuja biografia foi objeto de estudos e polê-

micas, conforme afirma a historiadora Magda Ricci em seu livro 

Assombrações de um padre regente: Diogo Antônio Feijó, 1784-

-1843 (Campinas: Cecult/Editora da Unicamp, 2002).

Diogo Antônio Feijó fez muitos amigos e inimigos ao longo 

da vida. Além de padre, também era político. Defendia a ideia 

de que a escolha de se casar ou não deveria ficar a cargo dos 

próprios padres e que eles não deveriam ser impedidos de ca-

sar pelas regras católicas. Achava também que os assuntos 

religiosos do país deveriam ser resolvidos pelo Estado, e não 

pelo papa, em Roma.

Em testamento, Feijó libertou seus escravos, afirmando que 

a liberdade não era um benefício, mas sim uma obrigação dos 

senhores. Foi dele, também, a assinatura na primeira lei de ex-

tinção do tráfico de escravos para o Brasil, em novembro de 

1831, quando respondia pelo Ministério da Justiça.
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 Regências Unas (1835-1840)

 Regência de Feijó (1835-1837)

Como previa o Ato Adicional, houve eleição para a escolha do novo regen-

te. Em 1835, o escolhido foi o padre Diogo Antônio Feijó, representante da 

ala progressista.

Durante seu governo, que se prolongou até 1837, ocorreram diversas revoltas 

provinciais e, por isso, os regressistas acusaram Feijó de não conseguir impor uma 

ordem ao país. Dois anos antes do fim de seu mandato, Feijó renunciou. Para 

seu lugar foi eleito Pedro de Araújo Lima (1783-1870), senador pernambucano 

ligado aos regressistas.

A renúncia de Feijó e o governo de Araújo Lima representaram o triunfo 

dos políticos mais conservadores. A partir daí, o governo central concentrou 

poderes, as províncias perderam parte de sua autonomia e os movimentos 

populares provinciais foram reprimidos com mais rigor.

 Regência de Araújo Lima (1837-1840)

Pedro de Araújo Lima formou um ministério composto apenas de políticos con-

servadores. Esse ministério reprimiu com violência as revoltas em curso no país.

Os grupos políticos dominantes na regência de Araújo Lima queriam “parar 

o carro da revolução”, como dizia o ministro da Justiça, Bernardo Pereira de 

Vasconcelos. Na visão do governo central, as revoltas ameaçavam quebrar a 

unidade territorial do país. Além disso, muitos fazendeiros e grandes comer-

ciantes sentiam-se ameaçados pelas reivindicações dos revoltosos. 

Para os regressistas, a descentralização política e a autonomia das províncias 

causavam “desordem” no país. Com esse argumento, eles criaram novas leis 

centralizadoras, como a Lei Interpretativa do Ato Adicional (12 de maio 

de 1840), que reduzia o poder dos governos provinciais e aumentava o poder 

repressivo do governo central.
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Caricatura representando 
Feijó voltando para 
São Paulo após ter sido 
afastado da regência. 
Obra de Manuel de 
Araújo Porto-Alegre, 
produzida em 1836. Esse 
desenho pertence hoje ao 
colecionador Luís Ernesto 
Moraes.
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Para Feijó, acabar com a escravidão de forma brusca seria uma 
irresponsabilidade. Segundo ele, os escravos deveriam ser liberta-
dos lentamente, quando houvesse trabalhadores para substituí-los.

Entre sua morte, em 1843, e a década de 1940 (portanto, 
ao longo de um período de cerca de 100 anos), mais de quaren-

ta textos biográficos foram escritos sobre Feijó. Nessas bio-

grafias, Feijó foi lembrado como um político importante, um 

padre com pensamentos diferentes sobre religião, um funcio-

nário público exemplar, um herói nacional e o fundador do Im-

pério brasileiro.

Atividade 

complementar

Para iniciar as discussões 
sobre o período regencial e 
as revoltas provinciais, você 
pode orientar os estudantes 
a realizar entrevistas com 
diferentes pessoas, inda-
gando se elas concordam 
com a afirmação de que os 
brasileiros são pacíficos e 
por que, e se acham que a 
unidade do território brasi-
leiro sempre existiu, sem 
nunca ter sido questionada. 
As orientações metodológi-
cas para a realização desta 
atividade de entrevista po-
dem ser vistas na seção ge-
ral deste manual, no item 
sobre Fontes orais.

Em sala de aula, identifi-
que com os estudantes se-
melhanças e diferenças 
entre as respostas dos en-
trevistados. É possível pro-
blematizar essas respostas 
com base na atuação da po-
pulação brasileira durante 
o período regencial, consi-
derando o conteúdo do ca-
pítulo de modo geral.
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 Antecipação da maioridade

Durante o governo de Araújo Lima, as revoltas provinciais não acabaram. Além 

disso, políticos progressistas estavam insatisfeitos e queriam tirá-lo do poder.

Para resolver esses problemas, políticos influentes passaram a defender o fim 

das regências e a transferência do poder do Estado para o príncipe Pedro de 

Alcântara. Porém, em 1840, o príncipe tinha apenas 14 anos e a maioridade só 

ocorreria quando ele completasse 18 anos.

Então, o poder Legislativo aprovou a emancipação do herdeiro do trono. Em 23 de 

julho de 1840, foi declarada a maioridade de dom Pedro II. O episódio ficou conhe-

cido como o Golpe da Maioridade. A cerimônia ocorreu em 18 de julho de 1841, 

quando, então com 15 anos de idade, dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil.

Fonte: elaborado com base em IstoÉ Brasil 500 anos: atlas his-
tórico. São Paulo: Editora Três, 1998. p. 57; JOFFILY, Bernardo; 
JOFFILY, Mariana. Atlas Histórico do Brasil. CPDOC/ FGV. 2016. 
Disponível em: <http://atlas.fgv.br/marcos/o-imperador-menino-
e-os-regentes/mapas/maranhao-e-piaui-sob-balaiada>. Acesso 
em: 22 jun. 2018. 

Revoltas provinciais durante as regências

Coroação de dom Pedro II. 
Obra de Manuel de Araújo 

Porto-Alegre, produzida 
entre 1845 e 1846. Óleo 

sobre tela, 80 cm 3 110 cm. 
Museu Histórico Nacional, 

Rio de Janeiro.

 Revoltas provinciais

Diante de insatisfações acumuladas, vá-

rios setores da população das províncias 

(desde ricos e pobres; gente do campo e 

das cidades; brancos, negros, indígenas e 

mestiços) lutaram para conquistar melho-

res condições de vida e espaço na cena 

política. Esse descontentamento culminou 

em várias revoltas ocorridas durante o pe-

ríodo regencial.

O mapa ao lado mostra a divisão do ter-

ritório brasileiro em províncias e a localiza-

ção de algumas das revoltas do período.
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Leitura complementar

Sobre algumas das con-

cepções historiográficas 

acerca da Revolta dos Ma-

lês, sugerimos a leitura da 

matéria a seguir:

[...] As palavras escolhidas 
pelos jornais da época para 
descrever o levante, analisa 
Fernando Resende, profes-
sor de Estudos de Mídia da 
Universidade Federal Flu-
minense (UFF), reiteravam 
estereótipos em torno dos 
escravos afro-muçulmanos 
que participaram da rebe-
lião. Resende interpretou o 
preconceito em relatos de 
jornais breves, noticiosos e 
pouco esclarecedores do 
problema da escravidão. Na 
verdade, diz, a existência de 
homens tratados como pro-
priedade de senhores não 
era sequer tratada como um 
problema. A preocupação 
da imprensa, conta ele, era 
essencialmente comercial. 
[...]

Referência no assunto 
por ter escrito o pioneiro 
livro “Rebelião escrava no 
Brasil — A história do le-
vante dos malês em 1835”, 
o historiador João José Reis 
detalha o desenrolar do le-
vante que provocaria agita-
ção na cidade por horas. 
Era madrugada do dia 25 
de janeiro de 1835 quando 
a Revolta dos Malês se con-
cretizou. Organizada so-
bretudo por muçulmanos, 
de diferentes etnias, com 
protagonismo de nagôs e 
participação de hauçás, o 
movimento teria sido pla-
nejado em reuniões — pos-
sibilitadas pela relativa 
autonomia de que dispu-
nham escravos urbanos — 
em que exercícios de lei-
tura e escrita corânicas di-
vidiam tempo com rezas e 
conspirações. E tomou for-
ma ao fim do mês sagrado 
do Ramadã, com revolto-
sos munidos de roupas is-
lâmicas, anéis e amuletos 
protetores produzidos com 
cópias de rezas, escritos 
árabes. [...]

O texto “Revoltas provin-

ciais” desenvolve a habili-

dade EF08HI16 ,  pois 

identifica e analisa a diver-

sidade política, social e re-

gional nas rebeliões e nos 

movimentos contestatórios 

ao poder centralizado. 
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 Revolta dos Malês

Em 1835, ocorreu na Bahia uma das mais importantes revoltas de escraviza-
dos da história do Brasil. A maioria desses escravizados era malê, nome dado 
aos muçulmanos vindos da África ocidental. Entre os líderes do movimento 
estavam Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luis Sanim.

Não se sabe quais eram os planos exatos dos revoltosos. Porém, muitos his-
toriadores apontam que a revolta tinha como objetivo lutar contra a escravidão, 
a imposição do catolicismo, a discriminação racial e a miséria que assolava a 
maior parte da população de Salvador. 

Os malês juntaram dinheiro para conseguir armas e, assim, enfrentar os se-
nhores brancos que os oprimiam. A revolta foi planejada para ocorrer em 25 
de janeiro, mas uma denúncia antecipou o início do movimento. Na noite de 
24 de janeiro, alguns rebeldes foram cercados por policiais na casa de Manuel 
Calafate, porém eles não se entregaram. Os rebeldes saíram às ruas utilizando, 
basicamente, armas cortantes (facas, facões, machados), em luta aberta contra 
as forças policiais que usavam armas de fogo. 

A Revolta dos Malês foi sufocada. Mais de 200 revoltosos foram presos, in-
cluindo cerca de 30 mulheres. Ao final, quatro escravizados foram condenados 
à morte e outros foram açoitados em público. Aproximadamente 500 africanos, 
entre escravizados e libertos, foram expulsos da Bahia e enviados para a África. 

Após a Revolta dos Malês, aumentou o medo dos donos de escravos em 
relação às rebeliões dos negros. Os senhores temiam que ocorressem no Brasil  
uma rebelião semelhante à do Haiti. 
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Livro em árabe, encontrado com um dos participantes da Revolta dos Malês, era usado como amuleto. Historiadores consideram que 
as orações em árabe indicavam a existência no Brasil de certo número de escravos muçulmanos alfabetizados. Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro.
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— Essa revolta é as vezes 
superdimensionada pela his-
toriografia porque produziu 
um enorme volume de do-
cumentos, e, por isso, pode 
ser melhor conhecida, ao 
contrário de outras revoltas 
e conspirações escravas na 
Bahia da época, que foram 
mais de 30. Algumas delas 
foram bem mais sérias do 
que a dos malês pelo núme-
ro maior de africanos envol-
vidos, pela sua duração, por 
acontecerem na região dos 
engenhos, o Recôncavo, pelo 
estrago material e número 
de vítimas provocadas pelos 
rebeldes. A Revolta dos Ma-
lês, no entanto, aconteceu no 
coração de uma grande ci-
dade, onde os brancos se 
sentiam mais protegidos do 
que no Recôncavo. A ousa-
dia do ataque, a repercussão 
local, nacional e até interna-
cional, além de sua dimen-
são religiosa, tornam esse 
levante sem dúvida impor-
tante — opina Reis.

Para Luciana da Cruz Bri-
to, doutora em história pela 
Universidade de São Paulo 
(USP) e autora de estudos 
sobre povos negros no Bra-
sil, a escrita árabe tem lugar 
central na interpretação do 
levante. [...] De acordo com a 
historiografia sobre o tema, 
a Revolta dos Malês foi for-
temente reprimida. [...] Os 
derrotados foram condena-
dos a penas de açoite, prisão, 
banimento e até morte. A 
partir dali, a população afri-
cana passou a ser submetida 
a uma vigilância e repressão 
abusivas.

— De forma mais contem-
porânea, o movimento ne-
gro brasileiro vê o Levante 
dos Malês como referência 
da autonomia, poder políti-
co e luta pela liberdade dos 
povos africanos no Brasil, e 
este é um importante legado. 
[...] Embora derrotado, o Le-
vante dos Malês foi um epi-
sódio importante que, a 
longo prazo, foi enfraque-
cendo o sistema escravista e 
a noção de que povos africa-
nos e afro-brasileiros esta-
vam contentes com sua 
condição. A resistência fazia 
parte do seu cotidiano, e a li-
berdade era mais que um so-
nho, era um projeto, um 
objetivo a ser alcançado.

TINOCO, Dandara. Revolta 
dos Malês é revista em textos 

de escravos e de jornais da 
época. Motim de islamitas na 

Bahia completa 180 anos. 
Geledés, 11 jan. 2015. Disponí-
vel em: <https://www.geledes.

org.br/revolta-dos-males-e-
revista-em-textos-de-escravos-

e-de-jornais-da-epoca/>. 
Acesso em: 14 ago. 2018. 
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Os legados da escravidão na América

Nas primeiras décadas do século XIX, algumas cidades da América receberam milhares de africanos 

escravizados. Foi o caso de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Havana (capital de Cuba). Nesses lugares, as 

autoridades e os senhores tinham enorme preocupação em controlar a população de cativos. Por um lado, 

era preciso garantir a mobilidade dos escravizados, pois eles vendiam produtos e prestavam serviços; por 

outro, os escravistas consideravam que era preciso impedir que essa mobilidade facilitasse reuniões dos 

escravizados e planos de revoltas.

Nessas sociedades, a escravidão alimentou várias formas de preconceito. Os brancos pobres, por exemplo, 

se recusavam a fazer trabalhos manuais que eram executados habitualmente por africanos escravizados. 

Em 1832, o escritor cubano José Antonio Saco observou que “os senhores se acostumaram ao princípio 

de tratar os escravos com desprezo, e logo começaram a olhar do mesmo modo para suas ocupações”.

Isso mostra que a escravidão se espalhou de tal maneira que deixou marcas profundas na mentalida-

de e nos costumes. De fato, afetou diversos setores da cultura e formou o perfil étnico da população. O 

acesso à educação, que no passado foi impedido pelo regime escravista, por exemplo, hoje é um direito. 
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Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividade
• Na sua opinião, é possível perceber heranças da escravidão na sociedade atual? Comente com seus 

colegas.

Estudantes universitários na cidade do Rio de Janeiro. Fotografia de 2018.
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Leitura complementar

Para aprofundar as dife-

rentes visões interpretativas 

sobre a Cabanagem e iden-

tificar como a memória des-

sa revolta ainda ecoa entre 

a população da região Norte, 

principalmente na Amazônia, 

sugerimos a leitura do artigo 

a seguir, do qual seleciona-

mos um trecho.

A Cabanagem é uma revo-
lução que exportou líderes 
revolucionários e seus ide-
ais. Antes disto, contudo, o 
mesmo movimento ensinou 
a liderança a muitos interio-
ranos da Amazônia, trans-
mitindo-lhes um signi-
ficado próprio para palavras 
como “constituição” e “pa-
triotismo” [...] muitos caba-
nos acreditavam poder 
trilhar seu percurso, fazendo 
sua leitura e interpretação 
para aquilo que considera-
vam justo e pio. [...]

Para adquirir toda esta 
confiança e controle de si, 
foi necessária muita expe-
riência de luta e esta não se 
encerrou com a retomada 
de Belém pelos “legalistas”. 
Depois disto, os cabanos 
ainda viveram uma saga 
pelos rios e igarapés da 
imensa calha do Amazo-
nas, do Madeira e do To-
cantins, em um movimento 
de fuga e de interiorização 
da luta armada. Estes revo-
lucionários fugitivos abri-
ram outras frentes de luta, 
ampliaram suas bandeiras e 
a lteraram as formas de 
guerrear. Aprenderam a 
usar a natureza a seu favor, 
envenenando rios, quei-
mando a mata, espantando 
os animais e dizimando 
plantações de alimentos bá-
sicos para a subsistência das 
tropas inimigas, como a 
mandioca e o milho. [...] 
Revolucionaram cidades 
como Santarém, Manaus e 
toda a região até a fronteira 
com o atual estado do Ama-
pá. Também rumaram para 

A seção Outras Histórias 

intitulada “Os legados da 

escravidão na América” de-

senvolve as competências 

gerais e específicas CG1, 

CCH2, CCH5, CEH1 e CEH3, 

bem como a habilidade 

EF08HI19, pois formula ques-

tionamentos, com base em 

fontes históricas, a respeito 

das marcas deixadas pela 

escravidão no continente.

a calha dos rios Tocantins e Madeira, indo em direção ao Mara-
nhão e ao Piauí. Deixaram atrás de si uma Amazônia cabocla que 
exaltava o poder das novas lideranças. 

Em cada vila ou aldeia nasciam outros chefes cabanos. Popula-
ções inteiras de índios e quilombolas foram chamadas à luta ar-
mada em um movimento tão vasto e complexo que só pode ser 
entendido dentro de uma perspectiva internacional. [...]

Hoje a Cabanagem na Amazônia é símbolo de ação popular de 
massa, de mudanças e de movimentos sociais. Os sindicalistas e 

os políticos mais radicais são “cabanos” e militantes do MST, cul-
tuando a memória da Cabanagem. Em contraste com esta simbo-
logia, durante os dois últimos séculos, o povo da Amazônia se 
tornou quase invisível fora da região Norte. [...] Um território a 
ser “integrado”, ocupado e desenvolvido de fora para dentro, por 
projetos grandiosos de colonização, mineração, agricultura ou de 
exploração madeireira. Ao largo disto, a história local e seus agen-
tes quase foram esquecidos. É preciso mudar este quadro, enfati-
zando a presença constante de um povo local. 
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 Cabanagem

A Cabanagem foi uma revolta popular que aconteceu em 1835 na província 

do Grão-Pará, que compreendia os atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá 

e Roraima.

Os revoltosos eram homens e mulheres pobres, indígenas, negros e mes-

tiços que extraíam produtos da floresta e viviam em casas simples, como 

cabanas, à beira dos rios. Por isso, foram chamados de cabanos, e a rebe-

lião ficou conhecida como Cabanagem. Muitos líderes populares da revolta 

eram conhecidos por apelidos, como João do Mato, Domingos Onça e Mãe 

da Chuva.

Um dos líderes foi o padre Batista Campos, que costumava benzer as ar-

mas dos rebeldes. A princípio, os cabanos foram apoiados por fazendeiros 

descontentes com a centralização política. Os fazendeiros queriam exportar 

mais produtos (como cacau, madeira, ervas e peles) sem pagar pesados im-

postos. Porém, não demorou muito para que os fazendeiros se afastassem 

do movimento.

Em 1835, os cabanos conquistaram Belém e mataram várias autoridades, 

inclusive o presidente da província, Bernardo Lobo de Souza. Os revoltosos con-

trolaram a cidade até o ano seguinte.

Os cabanos tiveram dificuldade para governar. Faltava-lhes organização, ha-

via divergências entre os líderes e a rebelião foi traída várias vezes. Tudo isso 

facilitou a repressão violenta das tropas enviadas do Rio de Janeiro pelo gover-

no regencial.

A derrota final dos cabanos ocorreu em março de 1840, quando os últimos 

revoltosos foram perseguidos em povoações do interior. Milhares de cabanos 

foram mortos e muitos sobreviventes foram presos.

Breves em 25 de novembro de 1842. Obra de Adalbert Heinrich Wilhelm, príncipe da Prússia, produzida em 1847, mostra uma das 
cabanas construídas à beira de um rio na cidade de Breves, no Pará. Coleção Brasiliana Itaú, São Paulo.
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Há um povo das florestas, que vive da extração de produtos da 
mata e dos rios e em guerra por sua conservação e sustentação. 
Há um povo indígena multifacetado, mas uníssono na guerra 
com os brancos e a usurpação que estes continuam fazendo de 
suas terras e riquezas. Existe ainda um povo afro-brasileiro que 
cotidianamente reivindica a propriedade de seu território, obti-
do pela luta quilombola e escrava. Todos estes povos se deparam 
constantemente com problemas como a devastação ecológica, a 
questão fundiária, a miséria e, sobretudo, a falta de acesso à ple-

na cidadania. Sua luta presente também rememora a dos tempos 
cabanos. Trata-se de povos amazônicos e de uma luta secular 
que merece ser conhecida e amparada.

RICCI, Magda de. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária: o 

problema do patriotismo na Amazônia entre 1835 e 1840. Tempo, Niterói, 

v. 11, n. 22, p. 27-30, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S1413-77042007000

100002&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em: 15 ago. 2018.

 Outras histórias

Respostas pessoais. A ati-

vidade busca incentivar a re-

flexão e o debate.
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 Farroupilha 

A Revolução Farroupilha, também chamada Guerra dos Farrapos, ocorreu 

no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845. 

As palavras farroupilhas e farrapos referem-se a pessoas maltrapilhas, vesti-

das com roupas gastas. No entanto, os líderes desse movimento nada tinham de 

esfarrapados. Muitos deles eram estancieiros, ou seja, criadores de gado.

A economia local baseava-se na criação de gado e na produção do charque (car-

ne bovina salgada e seca ao sol), que era vendido para outras províncias brasileiras. 

Naquela época, os gaúchos reclamavam da concorrência dos produtores 

uruguaios e argentinos, que também vendiam carne para o Brasil. Como os 

impostos de importação eram baixos, o charque importado chegava a custar 

menos que o produzido no Rio Grande do Sul. Esse descontentamento foi um 

dos motivos que deflagraram a revolta. 

Entre os líderes farroupilhas destacaram-se o estancieiro Bento Gonçalves 

(1807-1882), o militar Davi Canabarro (1788-1847) e o revolucionário italiano 

Giuseppe Garibaldi (1796-1867). 

Em 1835, os farroupilhas dominaram Porto Alegre, capital da província. O go-

verno central retomou a cidade em abril de 1836, mas não conseguiu derrotá-los. 

Nesse mesmo ano, o movimento expandiu-se e os rebeldes fundaram a República 

Rio-Grandense, também chamada de República de Piratini, nome de sua capital.

Em julho de 1839, os farroupilhas conquistaram Santa Catarina e fundaram 

a República Juliana, aliada à República Rio-Grandense. 
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O casal Giuseppe e Anita Garibaldi participou de combates da Revolução Farroupilha e da unificação italiana (na Europa). Anita 
era brasileira e conheceu Giuseppe na tomada de Laguna, em Santa Catarina. À esquerda, Alegoria da Revolução – Anita Garibaldi, 
pintura de Johann Moritz Rugendas, 1846-1848. Óleo sobre cartão, 43,0 cm 3 27,5 cm. Museu de Arte da Cidade de Augsburgo, na 
Alemanha. À direita, retrato de Giuseppe Garibaldi feito em Caserta, na Itália, em 1860.
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Atividade 

complementar

Leia a seguir um trecho do 
Manifesto da Proclamação da 

República Rio-Grandense, as-
sinado pelo vice-presidente 
José Gomes de Vasconcelos 
Jardim, já que o presidente 
escolhido, Bento Gonçalves, 
encontrava-se preso.

Rio-grandenses, que-
brou-se o cetro da tirania, 
com que desde largo tempo 
nos oprimia o governo do 
Brasil [...].

Ah! dia de prazer para os 
verdadeiros amigos da li-
berdade; dia de glória para 
os rio-grandenses, que 
amam sinceramente a sua 
pátria. Uma nova época co-
meça a renascer, que grava-
da com letras de ouro nas 
páginas da história formará 
a grandeza deste vasto con-
tinente. Sim, a nação rio-
-grandense é desde hoje 
imediatamente um estado 
livre: seu nome se escreve já 
na lista das nações indepen-
dentes, e o governo republi-
cano que adotastes fará 
decerto a vossa ventura. [...]

As bases do grande edifí-
cio social estão já levan-
tadas; o resto depende de 
vossas virtudes, vossa cons-
tância, vosso nobre coração 
e vosso patriotismo. Susten-
tai pois vossa obra; conheça 
o mundo que os rio-gran-
denses são donos da liber-
dade, unamo-nos, caros 
compatriotas, para destruir 
os inimigos do nosso sosse-
go e da nossa prosperidade. 
A causa que defendemos é a 
causa da justiça contra a 
iniquidade, é a causa dos 
povos contra seus opresso-
res, e enfim é a causa dos 
rio-grandenses livres con-
tra os escravos de uma cor-
te viciosa e corrompida.

Palácio do Governo em 
Piratini, 6 de novembro de 
1836.

In: BONAVIDES, Paulo; 
VIEIRA, R. A. Amaral. Textos 

políticos da história do 
Brasil: independência ao 

Império. Fortaleza: Universidade 
Federal do Ceará, s/d. 

p. 295-296.

Atividade complementar
• Observe a tela Proclamação da República de Piratini, de An-

tônio Parreiras, reproduzida em seu livro. 
 a) Em que época ela foi produzida?
 b) De que maneira o pintor representou a proclamação da 

República Rio-Grandense? Procure relacionar a imagem às 
ideias contidas no trecho do Manifesto da Proclamação da 
República Rio-Grandense.

 Resposta: a) e b) É esperado que os estudantes digam que 
a imagem foi produzida no início do século XX, ou seja, numa 
época posterior aos acontecimentos da Revolução Farrou-
pilha. A obra mostra, desse modo, a visão que o artista tinha 
a respeito do evento representado. Ele procurou represen-
tar a proclamação da República Rio-Grandense como um ato 
glorioso, celebrado por todos.
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 Combate aos farroupilhas
A partir de 1842, o movimento farroupilha começou a ser combatido mais du-

ramente, em ações lideradas por Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880), a quem, 

mais tarde, foram concedidos títulos como o de duque de Caxias pela atuação na 

repressão da Balaiada, revolta que será estudada adiante, e na Guerra do Paraguai.

Em 1o de março de 1845, já durante o Segundo Reinado, foi celebrada a Paz 

do Ponche Verde entre os farroupilhas e as tropas imperiais. Os revoltosos 

receberam anistia ou perdão do imperador e não foram punidos. Fizeram parte 

do acordo de paz as seguintes medidas: 

• os farrapos puderam escolher o presidente da província do Rio Grande do Sul;

• os oficiais do exército farroupilha foram incorporados ao exército imperial, 

ocupando os mesmos postos;

• a taxa de importação sobre o charque uruguaio e argentino foi elevada para 

proteger a produção brasileira.

Os escravizados que lutaram ao lado dos farroupilhas foram libertados. No 

entanto, essa medida beneficiou poucos deles, pois a maioria tinha morrido 

durante as lutas.
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Lanceiros negros

Leia o texto a seguir sobre os lanceiros negros, nome pelo qual ficaram conhecidos os escravizados que 

lutaram na Farroupilha em prol da liberdade deles. 

Outras HISTÓRIAS

[O]s farroupilhas incorporaram escravos às suas fileiras, prometendo em troca a liberdade após 

o fim do conflito. De olho na alforria, alguns negros fugiram das propriedades [...] para aderir à 

luta. Outros foram cedidos por senhores de terra que apoiavam a revolução. Já senhores contrá-

rios ao movimento podiam ter seus escravos capturados à força [...].  

Estima-se que em alguns momentos os lanceiros negros, como ficaram conhecidos estes solda-

dos, tenham representado metade do exército rio-grandense. [...] 

OLIVEIRA, Vinícius Pereira; SALAINI, Cristian Jobi. Guerreiros descartáveis.  
Revista de História da Biblioteca Nacional, n. 58, jul. 2010.

Faça no cadernoAtividade
• Quais os principais motivos que levaram os lanceiros negros a ingressar na luta?

Proclamação da República 
de Piratini, obra de Antônio 
Parreiras (1860-1937), 
produzida aproximadamente 
em 1915. Óleo sobre tela,  
24,0 cm 3 46,0 cm. Museu 
Antônio Parreiras, Niterói,  
Rio de Janeiro.
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1. Consulte num dicioná-
rio o significado das pa-
lavras que você ainda 
não conhece. Depois, 
releia o texto.

 Resposta pessoal. É pro-
vável que os estudantes 
destaquem: constância 
(qualidade daquele que 
não falta a uma tarefa; 
persistência; fidelidade) 
e iniquidade (contrário à 
justiça, contrário à igual-
dade). 

2. O que significa a frase 
“quebrou-se o cetro da 
tirania”?

 Resposta pessoal. A ex-
pressão refere-se ao 
início da Revolução Far-
roupilha, ao declarar a 
separação do Rio Gran-
de do Sul em relação ao 
governo central, sedia-
do no Rio de Janeiro – 
que representaria “o 
cetro da tirania”. 

3. Como você interpretaria 
a frase: “A causa que de-
fendemos é a causa [...] 
dos rio-grandenses li-
vres contra os escravos 
de uma corte viciosa e 
corrompida”, que apa-
rece no último trecho 
transcrito do manifesto?

 Resposta. A frase refe-
ria-se ao poder central 
como opressor e aos mo-
radores da província do 
Rio Grande do Sul como 
oprimidos – portanto, 
escravos. Isso não signi-
fica que os farroupilhas 
defendessem a liberda-
de para os escravos. 

 Outras Histórias

Além da promessa de liber-
dade, alguns deles eram envia-
dos pelos escravistas; outros, 
que viviam em propriedades 
em que os donos eram contrá-
rios ao movimento, eram cap-
turados à força.
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 Sabinada

Em 1837, ocorreu na Bahia uma rebelião liderada pelo médico e jornalista 

Francisco Sabino (1796-1846), conhecida como Sabinada. Entre as motiva-

ções estavam o descontentamento com a centralização do governo regencial e 

o desejo de manter a autonomia da província conseguida com o Ato Adicional 

em 1834. O objetivo era criar uma república na Bahia enquanto o príncipe her-

deiro ainda fosse menor de idade.

Os sabinos conseguiram reunir tropas, conquistar o poder em Salvador e criar 

um governo provisório.

O movimento, porém, não empolgou toda a população. Muitos fazendeiros 

assustaram-se com as ações do governo provisório, que prometia liberdade aos 

escravizados que lutassem ao lado dos rebeldes. Temendo uma revolta seme-

lhante à dos malês, esses fazendeiros mudaram de lado e ajudaram as forças 

imperiais a combater o movimento.

Em Salvador, casas foram incendiadas, mais de mil pessoas morreram e ou-

tras tantas foram presas. Em março de 1838, a rebelião foi sufocada pelo go-

verno regencial. Apesar da repressão, com centenas de mortos em combates, 

os principais líderes não foram condenados à morte, mas sim deportados ou 

aprisionados. O médico Francisco Sabino, por exemplo, foi preso e, mais tarde, 

degredado (exilado) para a província de Mato Grosso.
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Vista da Bahia, do pintor suíço 
Abraham Louis Buvelot (1814-
-1888). O quadro representa 
a cidade de Salvador na época 
em que ocorreu a Sabinada.  
O pintor viveu no Brasil de 
1835 a 1860 e chegou a 
Salvador no ano da Revolta 
dos Malês. Óleo sobre tela, 
36,5 cm 3 47,3 cm. Coleção 
Beatriz e Mário Pimenta 
Camargo, São Paulo. 
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 Outras indicações
Para aprofundar as refle-

xões sobre a Sabinada, suge-
rimos as leituras a seguir. 

• SILVA, Daniel Afonso da. Sabi-
nadas. Estudos Avançados, 
v. 22, n. 63, p. 153, 2008. Dis-
ponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/ea/v22n63/
v22n63a24.pdf>. Acesso 
em: 15 ago. 2018. 

• ARAÚJO, Dilton Oliveira de. 
Bahia: a elite e os caminhos 
da pacificação no pós-sabi-
nada. Politeia: História e So-
ciedade, v. 5, n. 1, p. 153-175, 
2005. Disponível em: <http://
periodicos2.uesb.br/index.
php/politeia/article/view/
3909/3217>. Acesso em: 15 
ago. 2018. Artigo que tem 
como objeto de análise os 
anos pós-Sabinada na Bahia.

 Segundo Araújo, “em 1837 a 
Bahia assistiu a uma das 
mais importantes revoltas 
de sua história, a Sabinada. 
Setores do Exército rebela-
ram-se contra o Governo Im-
perial e declararam um go-
v er no ind ep end en te e 
republicano, que resistiu até 
março de 1838. A tomada da 
cidade de Salvador pelas for-
ças leais ao governo central 
foi brutal: mais de 1.000 re-
beldes foram mortos em um 
único dia, contra cerca de 40 
das tropas imperiais. A reto-
mada do controle sobre a ca-
pital da Bahia não trouxe, po-
rém, um completo alívio para 
a elite que comandava a polí-
tica na Província. Nos anos 
seguintes, esta elite irá ma-
nifestar uma obsessiva 
preocupação em controlar, 
de forma estreita, as movi-
mentações de indivíduos e 
grupos sociais considerados 
nocivos para o “sossego pú-
blico”. Partindo da análise 
das edições de um órgão de 
imprensa da época, o jornal 
Correio Mercantil, este artigo 
procura examinar as estra-
tégias de controle social de-
fendidas pela elite política 
baiana nos anos que se se-
guiram à Sabinada.” Atividade complementar

Integrar com Língua Portuguesa

Solicite aos estudantes que analisem um texto em literatura 
de cordel, de Magno José Cruz, sobre a Balaiada. Em que versos 
o autor apontou as reivindicações, os problemas sociais e a 
participação das mulheres na revolta? A atividade é interdisci-
plinar com Língua Portuguesa.

A epopeia dos guerreiros balaios na versão dos 

oprimidos

Dá licença rapaziada/ Que eu aqui vou relatar (Prestem muita 
atenção!)/ Prá depois poder contar/ Pois aconteceu no Mara-
nhão/ No Piauí e Ceará. Foi em mil e oitocentos/ No ano de trin-
ta e oito/ Quando explodiu a Balaiada Com muitos cabras 
afoitos/ Pra agarrar a burguesada/ E (ó) cortar-lhe o pescoço/ 
Unindo valentes vaqueiros/ Raimundo Gomes Vieira/ Na Vila 
da Manga chegou/ Assaltando a cadeia/ À toda nação brasileira/ 
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 Balaiada

A Balaiada foi uma revolta ocorrida no Maranhão entre 1838 e 1841. Na épo-

ca, a economia maranhense estava em crise. Suas principais riquezas (o arroz e o 

algodão) se desvalorizavam em função da concorrência de produtores baianos, 

pernambucanos e, principalmente, estadunidenses. 

Além disso, muitos vaqueiros livres e escravizados sofriam com a opressão. 

Esses trabalhadores uniram-se para lutar contra a miséria, a escravidão e os 

maus-tratos. Havia também a insatisfação dos profissionais liberais que traba-

lhavam nas cidades e formavam o grupo Bem-te-vi, nome do jornal publicado 

pelos liberais na província. Foi esse grupo que iniciou a revolta contra os fazen-

deiros do Maranhão, contando com a participação dos sertanejos pobres.

Os principais líderes populares da Balaiada foram o vaqueiro Raimundo Gomes 

Jutaí; Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, fabricante de balaios (cestos de folhas 

de buriti, de onde surgiu o nome do movimento); e Cosme Bento das Chagas 

(c. 1800-1842), negro livre e líder de um quilombo que reunia cerca de 3 mil escra-

vos fugitivos. Cosme Bento foi um dos responsáveis pela expansão do movimento 

para o Piauí.

Apesar de pouco organizados, os balaios conquistaram Caxias, a maior cida-

de maranhense depois da capital, São Luís. Mas os líderes não se entenderam e 

o poder foi entregue aos bem-te-vis que, naquele momento, estavam preocu-

pados em conter a rebelião sertaneja e popular.

Para combater a revolta, o governo central enviou cerca de 8 mil soldados, 

comandados por Luís Alves de Lima e Silva. Nessa altura, os bem-te-vis já ha-

viam abandonado os sertanejos e apoiavam as tropas governamentais.

Os combates contra a Balaiada só terminaram em 1841, quando haviam morri-

do cerca de 12 mil sertanejos e escravizados. Cosme Bento foi preso e enforcado.

Memorial da Balaiada no município de Caxias, Maranhão. Fotografia de 
2014. A exposição permanente do museu conta com peças encontradas 
em escavações realizadas no Morro do Alecrim, local onde ocorreram 
batalhas da Balaiada.
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Um manifesto gritou/ [...] Aos revoltosos anistia/ Justiça aos prisioneiros/ E para 
a tropa garantia/ De pagamento em dinheiro/  Reivindicava liberdade/ Criticava 
o preconceito/ Queria total expulsão/ Dos lusitanos solteiros/ Transformava em 
ação/ O blá-blá politiqueiro/ Brigavam “bentevis” e “cabanos”/ Na política do Ma-
ranhão Briga de jornal (lero-lero)/ Vejam a comparação: Briga de Sarney e Caste-
lo/ Pra enganar Zé Povão/ A Província naquela época/ Tinha problemas sociais/ 
Sofriam caboclos e negros/ Com os preconceitos raciais/ Fome, “pega”, desempre-
go/ Tudo consta nos anais/ [...] Na luta do libertar/ A participação das mulheres/ 
É bom senso não esquecer/ Escondiam os revoltados/ Davam a eles o que comer/ 
Enganando os soldados/ Que queriam os prender/ Corriam por essas bandas 

Revoltas e insurreições/ A massa escrava fugia Para formar quilombações/ [...] Na 
história que tem nos livros/ Escritos pela burguesia/ Cosme é o grande bandido 
(Ora vejam, quem diria!)/ E Luís, racista assumido/ É o herói Duque de Caxias/ 
Contei parte da Balaiada/ E da bravura daquela gente/ Há muito o que contar/ Da 
lição desses valentes [...]/ Pois quem luta sempre vence/ A luta não terminou/ Pois 
a exploração continua/ Vamos ser os novos balaios/ E sairmos todos às ruas Gri-
tando contra os lacaios.

CRUZ, Magno C. A Guerra da Balaiada. A epopeia dos guerreiros balaios na versão dos 
oprimidos. São Luís: Centro de Cultura Negra do Maranhão. 1998. Disponível em:

 <http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/balaiada.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

Resposta. Em relação à 
Balaiada, é possível identi-
ficar referências às reivin-
dicações nos versos: “Um 
manifesto gritou/ [...] Aos 
revoltosos anistia/ Justiça 
aos prisioneiros/ E para a 
tropa garantia/ De paga-
mento em dinheiro/ Reivin-
dicava liberdade/ Criticava 
o preconceito/ Queria total 
expulsão/ Dos lusitanos 
solteiros”; aos problemas 
sociais em: “A Província na-
quela época/ Tinha proble-
mas sociais/ Sofriam cabo-
clo s e negr o s / C om o s 
p r e c o n c e i t o s  r a c i a i s / 
Fome, ‘pega’, desempre-
go”; à participação das mu-
lheres em: “Na luta do li-
bertar/ A participação das 
mulheres/ É bom senso 
não esquecer/ Escondiam 
os revoltados/ Davam a 
eles o que comer/ Enga-
nando os soldados/ Que 
queriam os prender”.

 Outras indicações
Estimule a visita dos estu-

dantes ao site do Memorial da 
Balaiada, ao Maranhão, com-
posto por um Museu e um Cen-
tro de Documentação, inaugu-
rado em 2004 na cidade de 
Caxias (MA). O memorial expõe 
diversas matérias referentes à 
Balaiada e seus principais per-
sonagens. Disponível em:  
<http://www.secti.ma.gov.br/
memorial-da-balaiada/>. Aces-
so em: 15 ago. 2018.

8HISTORIARg20MP_U3_cap10_146a161.indd   159 11/4/18   5:35 PM



UNIDADE 3 - CAPÍTULO 10 - MANUAL DO PROFESSOR160

Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Quais foram os principais grupos políticos forma-

dos durante as regências e o que eles defendiam? 

Que setores da sociedade não eram representados 

por nenhum desses grupos?

2. Elabore uma tabela sobre as rebeliões e revoltas que 

você estudou neste capítulo. Nela devem constar:

a) nome da revolta ou rebelião;

b) província(s) onde o movimento ocorreu;

c) duração;

d) motivos;

e) objetivos;

f) grupos sociais participantes;

g) desfecho.

3. Com base no que você aprendeu sobre a Revolta 

dos Malês, na Bahia (1835), debata a seguinte afir-

mação: “Os escravizados eram facilmente domina-

dos pelos senhores”.

4. Leia com atenção o texto a seguir e responda às 

questões propostas.

Refletir e ampliar

As rebeliões nas províncias, na época da 

Regência, exprimem um desejo de auto-

nomia. Impulsionando essas rebeliões en-

contramos atos políticos que pretendiam 

resolver a questão da opressão econômica 

e fiscal das províncias. O governo central 

do país arrecadava impostos e os distri-

buía do jeito que bem entendia, não se 

a) Segundo o texto, o que havia em comum entre 

as rebeliões regenciais?

b) O texto aàrma que “A Cabanagem e a Balaiada 

desmentem a lenda de que o povo brasileiro é 

pacíàco e acomodado”. Por quê? Você concor-

da com essa ideia?

interessando em realizar as obras que as 

províncias reclamavam.

No caso do Nordeste, existem ainda ou-

tros fatores que provocaram as rebeliões: 

a existência de massas pobres e livres; a 

escravidão; o declínio das exportações 

de algodão, fumo e açúcar; a paralisação 

socioeconômica da região; o desconten-

tamento dos comerciantes brasileiros e 

dos latifundiários com o predomínio do 

comerciante varejista português.

A união de fatores sociais e reivindica-

ções políticas deu um ritmo próprio aos 

grandes levantes do Norte e do Nordeste, 

como a Cabanagem e a Balaiada. A Caba-

nagem e a Balaiada desmentem a lenda de 

que o povo brasileiro é pacífico e acomoda-

do. As grandes massas brasileiras, formadas 

por pessoas extremamente pobres, lutaram 

sempre. Apenas nunca conseguiram dar a 

essa luta a força da união e da continuidade.

LOPES, Luiz Roberto. História do Brasil imperial. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982. p. 54-56. 

Fontes históricas
5. Em dezembro de 1838, Raimundo Gomes Jutaí, va-

queiro e administrador de uma fazenda de gado, 

protagonizou um episódio considerado o início da 

Balaiada. Nesse episódio, Gomes e seus compa-

nheiros atacaram uma cadeia e libertaram os presos 

na Vila de Mango, no Maranhão. Entre os presos 

estava seu irmão. Dias depois do ataque, Gomes 

escreveu um manifesto com quatro reivindicações:

Primeiro: que seja sustentada a Consti-

tuição e garantias dos cidadãos.

Segundo: que seja demitido o presiden-

te da Província, e entregue o governo ao 

vice-presidente.

Terceiro: que sejam abolidos os prefei-

tos, subprefeitos, e comissários, ficando 

somente em vigor as leis gerais, e as pro-

vinciais, que [...] não forem de encontro à 

Constituição do Império.

Quarto: que sejam expulsos [dos] em-

pregos [os] portugueses, e despeijarem [sic] 

160

 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. Durante o período regen-

cial foi formado o grupo po-
lítico dos restauradores, 
que defendiam a volta de 
dom Pedro ao poder e era 
composto por comercian-
tes portugueses, militares 
de alta patente e altos fun-
cionários públicos. No gru-
po dos liberais exaltados, 
que defendiam a autono-
mia das províncias e um 
sistema federalista, mui-
tos eram republicanos. Es-
se grupo era formado por 
proprietários rurais, libe-
rais, pequenos comercian-
tes, funcionários públicos 
modestos e militares de 
baixa patente. Por fim, o 
grupo dos liberais modera-

dos, que lutavam pela pre-
servação da unidade do 
país, desejava a manuten-
ção da escravidão e da or-
dem social. Muitos de seus 
integrantes visavam am-
pliar o poder dos governos, 
formado por proprietários 
rurais, funcionários públi-
cos e militares. Durante o 
período das regências, ne-
nhum grupo partidário re-
presentou as camadas 
populares (homens livres 
pobres, ex-escravos, liber-
tos) e os escravos.

2. Revolta: Cabanagem . Pro-
víncia: Grão-Pará. Duração: 
1835-1840. Motivos: A mi-
séria da população e o des-
contentamento da elite com 
a centralização política e os 
pesados impostos. Objeti-
vos: Acabar com a escravi-
dão e distribuir terras aos 
lavradores. Grupos envolvi-
dos: Homens e mulheres po-
bres, negros, índios e 
mestiços. Desfecho: Re-
pressão violenta do governo 
e prisão dos sobreviventes.

 Revolta: Farroupilha. Pro-
víncia: Rio Grande do Sul. 
Duração: 1835-1845. Mo-
tivos: A concorrência do 
charque do Prata, devido 
aos baixos impostos de im-
portação. Objetivos: Ad-
quirir autonomia provincial 
e acabar com os impostos 
sobre o charque. Grupos 
envolvidos: Produtores ru-
rais. Desfecho: O governo 
central fez um acordo de 
paz, anistiou os revolto-
sos, elevou as taxas de im-
portação sobre o charque 
platino e incorporou ofi-
ciais farroupilhas ao exér-
cito imperial.

 Revolta: Malês. Província: 
Bahia. Duração: 1835. Mo-

tivos: A escravidão dos africanos, a imposição do catolicismo 
e a discriminação racial. Objetivos: Enfrentar os senhores 
brancos que os oprimiam e conseguir a liberdade. Grupos en-
volvidos: Escravos africanos muçulmanos. Desfecho: Açoite, 
expulsão do Brasil e sentença de morte.

 Revolta: Sabinada. Província: Bahia. Duração: 1837-1838. 
Motivos: O descontentamento com a centralização do gover-
no regencial e o desejo de manter a autonomia da província 
conseguida com o Ato Adicional. Objetivos: Instituir uma re-
pública na Bahia enquanto o príncipe herdeiro fosse menor 
de idade. Grupos envolvidos: Parte da camada média e do 

exército, fazendeiros e escravos. Desfecho: Repressão vio-
lenta, prisão e degredo dos condenados.

 Revolta: Balaiada. Província: Maranhão. Duração: 1838-1841. 
Motivos: A crise ocasionada pelo declínio do comércio de al-
godão e arroz; a pobreza da maioria da população local. Ob-
jetivos: Lutar contra a miséria, a fome, a escravidão e os 
maus-tratos. Grupos envolvidos: Pobres, vaqueiros, serta-
nejos e escravos negros. Desfecho: Repressão violenta, com 
morte de aproximadamente 12 mil revoltosos.

3. Tema para debate. Os alunos devem perceber que a Revolta 
dos Malês foi um exemplo marcante de que os escravos luta-
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a) As reivindicações contidas no manifesto refe-

rem-se às leis e às autoridades. O que os balaios 

pretendiam manter e o que queriam mudar 

nessas leis?

b) O que o manifesto pede que seja feito com os 

portugueses? Na sua interpretação, qual é o 

motivo desse pedido?

a Província dentro em quinze dias, com ex-
ceção dos casados com famílias brasileiras, 
e os velhos de 61 anos para cima.

Manifesto de Raimundo Gomes Jutaí. Apud:  
ASSUNÇÃO, Matthias Röhrig. Sustentar a 

Constituição e a Santa Religião Católica, amar 
a Pátria e o Imperador: liberalismo popular e 

o ideário da Balaiada no Maranhão. In:  
DANTAS, Monica Duarte (Org.). Revoltas,  

motins, revoluções: homens livres pobres e libertos 
no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 

2011. p. 298.

Artesãos confeccionando balaios – mesma profissão de Manuel 
Francisco dos Anjos Ferreira, um dos líderes da Balaiada, no 
Maranhão. Litografia de J. Laurens (1859-1861). Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro. 
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6. Observe a imagem a seguir e, em grupo, faça as atividades propostas.

Integrar com ARTE

a) O monumento tem como forma uma rampa 

que se eleva em direção ao céu, mas possui 

uma fratura em sua lateral. Conhecendo a Ca-

banagem, por meio dos textos deste capítulo, 

formule hipóteses sobre os possíveis motivos 

para que esse monumento aos cabanos tenha 

sido projetado dessa maneira.

b) Você sabe quem foi Oscar Niemeyer? Pesquise 

e selecione fotos das obras desse importante 

arquiteto brasileiro. Se possível, consulte a pági-

na oficial sobre ele no endereço: <http://www.

niemeyer.org.br> (acesso em: 17 jun. 2018), na 

qual podem ser encontradas fotos e informa-

ções das obras projetadas por Oscar Niemeyer.

Memorial da 
Cabanagem, 
monumento 
projetado por 
Oscar Niemeyer, 
construído em 
1985 na cidade de 
Belém, capital do 
estado do Pará. 
Fotografia de 2014.
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Fontes históricas
5. a) O manifesto indica que 

os balaios acatavam a 
Constituição e defendiam 
os direitos dos cidadãos, 
mas queriam mudanças 
nos cargos de governo, 
destituindo autoridades 
que modificavam as leis.  

 b) O manifesto pede a ex-
pulsão dos portugueses 
(com exceções), o que in-
dica um sentimento anti-
lusitano, comum em ou-
tras situações e em ou-
tras províncias desde o 
tempo das guerras pela 
independência. Os portu-
gueses, além de serem os 
antigos colonizadores do 
Brasil, ocupavam cargos 
políticos e atuavam no co-
mércio, provocando o des-
contentamento popular.

Integrar com Arte
6. a) e b) Oscar Niemeyer é 

considerado um dos mais 
importantes arquitetos mo-
dernos brasileiros. Suas 
principais obras são os edi-
fícios públicos de Brasília, 
mas existem obras proje-
tadas por ele também em 
muitas outras cidades do 
país (São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Curitiba, Niterói, etc.) 
e do mundo. Provavelmente 
a rampa que se eleva em di-
reção ao céu faz alusão aos 
projetos revolucionários da 
Cabanagem e à grandeza 
do movimento, sendo a fra-
tura a ruptura de tal proces-
so transformador.

Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências e habilidades da 
BNCC:

• CG1 (atividade 4);

• CG2 (atividades 4 e 6);

• CG3 (atividade 6);

• CG4 (atividade 2);

• CCH2 (atividade 4);

• CCH5 (atividades 2 e 4);

• CEH1 (atividades 3, 4, 5 
e 6);

• CEH3 (atividades 5 e 6);

• EF08HI16 (atividades 2 
e 4).vam pela liberdade. A resistência à escravidão assumiu vá-

rias formas, entre elas, a luta armada.
4. a) Segundo o texto, o que havia de comum entre as rebe-

liões regenciais era o desejo de autonomia provincial na 
resolução de questões políticas, sociais e econômicas. 

 b) Resposta pessoal. É esperado que os estudantes comen-
tem que a existência de diversas revoltas, como a Cabana-
gem, a Balaiada e outras que ocorreram no mesmo período, 
desconstrói a ideia de que o povo brasileiro é pacífico – uma 
vez que, nessas revoltas, houve muita luta e uma grande or-
ganização popular.
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UNIDADE 3

11
Brasil ImpŽrio 

CAPÍTULO

• Na sua opinião, quais são os símbolos 

da identidade nacional nos dias 

atuais? Pense em pessoas, obras de 

arte, construções e compartilhe suas 

conclusões com os colegas.

Investigando

Segundo  
Reinado

Durante o Segundo Reinado (1840- 

-1889), o Brasil passou por muitas transfor-

mações. O Romantismo influenciou as ar-

tes. O parlamentarismo foi adotado como 

sistema de governo. Uma identidade e 

um imaginário de nação se consolidaram. 

O café liderou as exportações, e o tráfico 

internacional de escravizados foi proibido.

Nessa época, cidades como Rio de Ja-

neiro, Salvador, Recife, Belém e São Pau-

lo foram modernizadas com a instalação 

de iluminação e transportes públicos.
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 Objetivos do capítulo
• Apresentar transformações 

sociais e econômicas ocor-

ridas no Segundo Reinado, 

como a Revolução Praieira, 

o desenvolvimento da cafei-

cultura, o fim do tráfico ne-

greiro e o início da imigração 

europeia em massa.

• Problematizar a constru-

ção de uma identidade na-

cional no Brasil.

• Refletir sobre a constru-

ção da imagem do indígena 

como símbolo nacional.

• Valorizar produções cultu-

rais dos afro-brasileiros.

 Investigando
Resposta pessoal. Expli-

que aos estud antes que sím-

bolos da identidade nacional 

são aqueles que reforçam o 

sentimento de pertencimento 

de um indivíduo a uma nação 

ou sociedade. No Brasil, por 

exemplo, podemos citar o 

hino, a bandeira e o brasão na-

cionais. Se preciso, estimule 

os alunos a pesquisar sobre o 

assunto. Eles ainda podem 

apontar aspectos do país que 

os fazem se sentir “brasilei-

ros”, como as festas e as co-

midas típicas, paisagens e 

monumentos emblemáticos, 

por exemplo.

 Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objetos de conhecimento Habilidades

O Brasil do Segundo Reinado: política e economia

A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segun-

do Reinado

EF08HI15 – Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os 

sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro 

e o Segundo Reinado.

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.
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Museu Imperial, localizado em Petrópolis, região do 
estado do Rio de Janeiro. O museu foi instalado no edifício 
do Palácio Imperial, construído entre 1845 e 1862 para 
servir de residência de verão do imperador dom Pedro II. 
Fotografia de 2018.
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Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4; CG6.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

CCH1; CCH2. 

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4; 

CEH5.

Objetos de conhecimento Habilidades

Políticas de extermínio do indígena durante o Império EF08HI21 – Identificar e analisar as políticas oficiais com 

relação ao indígena durante o Império.

A produção do imaginário nacional brasileiro: cultura popular, 

representações visuais, letras e o romantismo no Brasil

EF08HI22 – Discutir o papel das culturas letradas, não letra-

das e artísticas na produção do imaginário e das identidades 

no Brasil do século XIX.

 Orientações didáticas
O foco deste capítulo con-

siste na análise de aspectos 

econômicos, sociais e políti-

cos do reinado de Pedro II. A 

cena política dominada por 

partidos que se revezavam 

no poder, as revoltas internas 

e as transformações centra-

das na questão do trabalho 

foram os assuntos seleciona-

dos para a discussão sobre o 

S e g und o Reinad o.  S er ão 

abordados os esforços em 

torno da tentativa de cons-

trução de uma identidade do 

país e a exaltação da imagem 

indígena como símbolo nacio-

nal. Além disso, busca-se, 

ainda, valorizar produções 

culturais afro-brasileiras.
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 O novo imperador

O Segundo Reinado durou quase 50 anos. Foi um longo período da história 

política brasileira que começou quando Pedro de Alcântara tornou-se impera-

dor, aos 15 anos de idade.

O novo imperador, coroado festivamente como dom Pedro II, tornou-se símbolo 

de um Estado centralizado e estável. Sua coroação representou, segundo alguns his-

toriadores, uma vitória das elites do país, que, em torno do imperador, pretendiam 

organizar uma administração capaz de conter as rebeliões provinciais e construir a 

unidade nacional do país. A festa da coroação encenava um recomeço do império.

 Disputas políticas

Apesar das pretensões de unidade, as disputas políticas entre dois partidos 

de destaque marcaram o Segundo Reinado:

• Partido Conservador  – surgiu da aliança entre os antigos restauradores e 

os liberais moderados;

• Partido Liberal – herdeiro dos grupos que queriam a abdicação de dom Pedro I. 

Alguns liberais estiveram envolvidos em revoltas ocorridas durante a Regência.

Ao assumir o trono, dom Pedro II convocou eleições para que novos depu-

tados fossem eleitos e escolheu políticos do Partido Liberal para compor o pri-

meiro ministério de seu reinado, como forma de recompensar os políticos desse 

partido, favoráveis à antecipação de sua maioridade.

As eleições foram marcadas por um clima de tensão e disputa entre liberais 

e conservadores. Homens contratados pelos liberais invadiram os locais de vo-

tação, agredindo eleitores e ameaçando de morte seus adversários. Não por 

acaso, essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete.

Os políticos do Partido Conservador acusaram os liberais de vencer a disputa 

por meio de fraude e exigiram a anulação das eleições. Os liberais, por sua vez, 

queriam manter o resultado, que lhes era favorável. Diante do conflito, o impe-

rador dissolveu a Câmara e convocou novas eleições.

A decisão de dom Pedro II não agradou os liberais paulistas e mineiros. Lide-

rados por Diogo Antônio Feijó, em São Paulo, e Teófilo Ottoni (1807-1869), em 

Minas Gerais, o grupo promoveu a Revolta Liberal, em 1842. Para contê-la, o 

governo imperial mandou tropas que dominaram a situação.
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Caricatura sobre fraude e 
corrupção durante o Segundo 

Reinado, feita por Angelo 
Agostini no século XIX. Ao 

comparar as eleições com o 
comércio, Agostini denunciou 
a venda de votos e as fraudes 

eleitorais. Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro.
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 Outras indicações
A economia, a sociedade e a 

política no Segundo Reinado 
podem ser aprofundadas por 
meio de algumas leituras, entre 
elas o trabalho de SCHWARCZ, 
Lilia Moritz, As barbas do impe-

rador: D. Pedro II, um monarca 
nos trópicos. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1998.

Uma abordagem da econo-
mia imperial (e da República 
Velha também) pode ser pla-
nejada a partir das informa-
ções disponíveis em: <http://
www.memoria.nemesis.org.
br>. Acesso em: 16 ago. 2018. 
Neste site, encontramos infor-
mações sobre estatísticas do 
Império brasileiro, construí-
das a partir de documentos 
originais do Ministério da Fa-
zenda, com dados sobre te-
mas como doenças, vida dos 
escravos e trabalhadores li-
vres, comércio exterior, salá-
rios e orçamentos.

Muitos museus brasileiros 
abrigam peças e exposições 
permanentes ou temporárias 
sobre o período imperial. Al-
guns deles já foram menciona-
dos, mas é importante relacio-
ná-los aqui para que você 
possa orientar suas ativida-
des, seja por meio de consulta 
aos sites, às publicações e aos 
programas de ação educativa 
dessas instituições, seja pelo 
agendamento de visitas:

O texto “O novo imperador”, 
incluindo a seção Outras 

Histórias que o acompanha, 
desenvolve as competên-
cias gerais e específicas 
CG2, CEH3 e CEH4. Além dis-
so, trabalha a habilidade 
EF08HI15 no que se refere 
ao equilíbrio de forças e aos 
sujeitos envolvidos nas dis-
putas políticas durante o 
Segundo Reinado.

 Atividade complementar

Sugerimos que seja reforçada a análise comparativa sobre as representações 

iconográficas das cerimônias de coroação dos dois imperadores do Brasil: nas 

obras Coroação de dom Pedro, de Jean-Baptiste Debret (inserida no capítulo 9, 

p. 128-129) e O ato de coroação de Dom Pedro II, de François René Moreaux, 1842 

(disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2009/11/imperio/obra- 

de-1824-retrata-o-ato-de-coroacao-de-d.-pedro-ii/>, acesso em: 1o nov. 2018).

Na primeira, Pedro I é representado no trono. Os representantes da Igreja ocupam 

uma posição periférica e militares e políticos se submetem ao poder do imperador. Na 

segunda, apesar da centralidade de Pedro II, este é representado ajoelhado, receben-

do a coroa dos representantes da Igreja, que ocupam um espaço significativo na obra, 

sendo observado por políticos e militares. Essas representações permitem perceber 

e refletir sobre as questões políticas do período e a influência de diferentes setores.

A partir de tais obras e analisando esses aspectos, recomendamos que esti-

mule os estudantes a refletir sobre as seguintes questões: Como foram represen-

tadas as coroações de Pedro I e de Pedro II? Quais são as semelhanças entre as 

pinturas? E as diferenças?
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Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividades

1. Que diferenças ou semelhanças podem ser apontadas nos métodos empregados pelos partidos do perío-

do imperial?

2. E hoje, de que forma podemos conhecer as diferenças e semelhanças entre os partidos políticos do Brasil? 

Qual é a relação disso com o exercício da cidadania?

Liberais e conservadores eram diferentes?

“Não há nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder.” Essa frase era co-

mum em conversas políticas do século XIX.

Liberais e conservadores não tinham grandes diferenças ideológicas. A preocupação de muitos polí-

ticos era chegar ao poder, pois isso garantia prestígio e benefícios. Conservadores e liberais usavam os 

mesmos recursos para ganhar as eleições, concedendo favores aos amigos e aliados e usando a violên-

cia contra os indecisos e os adversários.

O Partido Conservador representava os pro-

prietários rurais das lavouras de exportação, os 

burocratas do serviço público e os grandes comer-

ciantes. O Partido Liberal reunia principalmente 

profissionais liberais urbanos e proprietários rurais 

que vendiam para o mercado interno ou tinham 

se instalado em áreas de ocupação mais recente.

Os conservadores defendiam um governo im-

perial forte e centralizado, enquanto os liberais 

eram mais favoráveis à descentralização e à auto-

nomia das províncias.

 Parlamentarismo no Império
Em 1847, durante o Império, o Brasil adotou o parlamentarismo. Nesse 

sistema de governo, o imperador nomeava um presidente do Conselho de Mi-

nistros, que escolhia os membros do ministério responsável pelo governo.

Se o ministério fosse aprovado pela Câmara dos Deputados, ele começava a 

governar. Caso contrário, o imperador poderia demitir os ministros ou dissolver 

a Câmara. Se a Câmara fosse dissolvida, novas eleições seriam convocadas. 

Dessa forma, dom Pedro II exercia o Poder Moderador e podia impor o ministé-

rio que julgasse conveniente.

No Segundo Reinado, os conservadores estiveram no poder mais tempo 

do que os liberais. Mas houve um período em que liberais e conservadores 

governaram juntos: durante a vigência do chamado Gabinete da Concilia-

ção (1853-1861), instalado após a Revolução Praieira ocorrida entre 1848 

e 1850.

 Liberais e conservadores retratados em 
charge de Angelo Agostini. Para onde 
penderá a balança? Revista Illustrada, n. 397, 
1884. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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• Fundação Museu Mariano 
Procópio: situado em Juiz de 
Fora (MG). Mais informações 
disponíveis em: <https://
www.pjf.mg.gov.br/adminis 
tracao_indireta/mapro/>.

• Museu de Valores do Banco 
Central do Brasil: sediado em 
Brasília (DF), mantém espa-
ços expositivos em Belo Ho-
rizonte (MG), Recife (PE), Rio 
de Janeiro (RJ) e São Paulo 
(SP). Mais informações dis-
poníveis em: <http://www.
bcb.gov.br/?RED-MUSEU>.

• Museu Imperial: situado 
em Petrópolis (RJ). Mais in-
formações disponíveis em: 
<http://www.museuimperial.
gov.br/>.

• Quinta da Boa Vista e Mu-
seu Nacional: situados no 
Rio de Janeiro (RJ). Mais in-
formações disponíveis em: 
<http://www.museunacio 
nal.ufrj.br> e <http://www.
riodejaneiroaqui.com/por 
tugues/quinta.html>. 

 Acesso em: 16 ago. 2018.

Em alguns arquivos brasilei-
ros, a documentação apresen-
ta-se mais organizada do que 
em outros. Por vezes, essas 
instituições digitalizam seus 
acervos e os tornam disponí-
veis na internet, como é o caso 
do site mantido pela Universi-
dade Federal Fluminense, que 
reúne informações sobre a es-
cravidão em arquivos religio-
sos de cidades do Rio de Janei-
ro. Nele estão disponíveis do-
cumentos escritos (certidões 
de batismo, legislação e ou-
tros) entre os séculos XVI e XIX, 
que podem ser utilizados para 
estudos históricos e também 
para atividades interdisciplina-
res, como a elaboração de es-
tatísticas e tabelas, em con-
junto com a disciplina de Mate-
mática. Disponível em: <http://
www.historia.uff.br/curias/mo 
dules/tinyd0/>. Acesso em: 16 
ago. 2018.

 Outras Histórias

1. Conservadores defendiam a centralização e o fortalecimento 
do poder imperial, enquanto liberais tendiam a defender a au-
tonomia das províncias. Mas, de acordo com Boris Fausto, na 
prática, a grande preocupação de ambos era chegar ao poder, 
usando métodos como a concessão de benefícios a amigos e 
o uso da violência.

2. Espera-se que os estudantes percebam, ao consultar os pro-
gramas dos partidos, conhecendo as obras e os projetos reali-
zados, que é possível tomar conhecimento dos objetivos de 
cada um. Isso se relaciona com o exercício da cidadania, na me-
dida em que contribui para a escolha dos candidatos em elei-
ções e para a formação política de cada um.

8HISTORIARg20MP_U3_cap11_162a179.indd   165 11/4/18   5:51 PM



UNIDADE 3 - CAPÍTULO 11 - MANUAL DO PROFESSOR166

 Praieira, uma revolta pernambucana

Em meados do século XIX, na província de Pernambuco, a produção de açú-
car era a principal atividade econômica. A maioria dos engenhos pertencia a 
poucas famílias, entre as quais a dos Cavalcanti.

Álem do plantio e processamento do açúcar, outra atividade importante era 
o comércio varejista, que estava nas mãos dos portugueses. Estes costumavam 
oferecer trabalho em suas lojas somente aos imigrantes portugueses, negando 
empregos a brasileiros. 

Além dos produtores de açúcar e dos grandes comerciantes, havia um gru-
po numeroso de profissionais liberais (pequenos comerciantes, jornalistas, ar-
tesãos, etc.), além de padres e militares. Esse grupo enfrentava dificuldades 
econômicas em razão da concentração de riquezas dos poderosos. 

Alguns liberais reunidos no Partido da Praia pretendiam diminuir as desi-
gualdades sociais existentes em Pernambuco. Eles publicavam suas ideias no 
Diário Novo, jornal com sede na rua da Praia, em Recife. Por isso eram chama-
dos de praieiros. Os dois principais líderes praieiros eram o militar Pedro Ivo 
(1811-1852) e o jornalista republicano Antônio Borges da Fonseca (1808-1872).

Os praieiros se revoltaram contra o Império em 1848, quando dom Pedro II 
nomeou um político conservador para governar Pernambuco.

Os praieiros divulgaram o Manifesto ao Mundo, em que reivindicaram o voto 
livre e universal para todos os brasileiros; a plena liberdade de imprensa; a ga-
rantia de trabalho para os cidadãos brasileiros; a extinção do Poder Moderador 
(exclusivo da monarquia); o comércio varejista deveria ser feito só por brasileiros 
(os portugueses seriam proibidos de exercer essa atividade). O manifesto dos 
praieiros não dizia uma palavra sobre a escravidão.

O Império enviou tropas para combater os praieiros e derrotou os revolto-
sos, em 1850. Os líderes foram condenados à prisão perpétua, mas receberam 
anistia em 1851.
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Venda em Recife, gravura de 
Johann Moritz Rugendas, 
1835.
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 Outras indicações
Para aprofundar as reflexões 

sobre a participação popular na 
Praieira, sugerimos a leitura do 
excerto e artigo cujo resumo foi 
reproduzido a seguir.

Este artigo “retoma o proble-
ma da participação de agentes 
advindos das camadas subal-
ternas na Insurreição Praieira 
(1848-49), e nas manifestações 
de rua que a precedem, bus-
cando dimensionar esta parti-
c ip a ç ão  e  i nve s t i ga r  a s 
possíveis motivações dos par-
ticipantes. Quinze funcioná-
rios dos baixos e médios 
escalões do aparato estatal e 
vinte e dois artesãos foram de-
nunciados no inquérito contra 
a rebelião. Entre eles havia se-
dutores de povos que coman-
davam reuniões em suas lojas. 
Alguns mais ousados chega-
ram a atirar nas tropas impe-
riais no combate do Recife. A 
Praieira serve de prisma para 
se estudar os limites da obe-
diência da clientela às malhas 
patronais e a formação de lide-
ranças populares capazes de 
intermediar as relações entre a 
haute politique partidária e os 
interesses imediatos dos traba-
lhadores livres pobres urba-
nos”.

CARVALHO, Marcus J. M. de. Os 
nomes da Revolução: lideranças 
populares na Insurreição Praiei-

ra, Recife, 1848-1849. Revista 
Brasileira de História, v. 23, n. 45, 
p. 209-238, 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbh/
v23n45/16526.pdf>. Acesso em: 

25 set. 2018.

O texto “Praieira, uma revol-
ta pernambucana” contribui 
para o desenvolvimento da 
habilidade EF08HI15, pois 
trata de uma das disputas 
políticas que ocorreu duran-
te o Segundo Reinado.

 Outras indicações
Sobre a política do Segundo Reinado, o parlamentarismo e novas 

hipóteses sobre o período, sugerimos a leitura do artigo de FERRAZ, 

Sérgio Eduardo. A dinâmica política do Império: instabilidade, gabi-

netes e Câmara dos Deputados (1840-1889). Revista de Sociolo-

gia e Política, v. 25, n. 62, p. 63-91, jun. 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v25n62/0104-4478-rsocp-25-

62-0063.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2018.

O texto considera o parlamentarismo implementado no Im-

pério como o resultado da instabilidade política vigente duran-

te o Segundo Reinado e do tipo de relação política que existia 

entre o gabinete e a Câmara dos Deputados.
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Café Açúcar Algodão Fumo Cacau

Legenda

 Transformações na sociedade 

Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil passou por outras transfor-

mações, além da política. Essas mudanças estavam relacionadas à exportação de 

café, ao fim do tráfico internacional de escravizados e ao início da industrialização.

 Café: o “ouro verde”

O cultivo do café foi introduzido no Brasil por volta de 1727. Mas sua produ-

ção só foi estimulada a partir do século XIX, quando beber café tornou-se um 

hábito popular na Europa e nos Estados Unidos. 

O clima e o solo de áreas do sudeste brasileiro favoreciam a lavoura cafeeira, 

estabelecida em grandes propriedades monocultoras que utilizavam mão de 

obra escravizada e tinham uma produção voltada para a exportação. 

Aproveitando o mercado externo, o Brasil tornou-se o maior produtor mundial 

de café. A partir da década de 1830, o café era o principal produto exportado 

pelo país. Observe o gráfico a seguir.
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Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 1939.

Brasil: principais produtos agrícolas para exportação (em porcentagem sobre o valor 
global das exportações)

• Em sua casa, as 

pessoas têm o hábito 

de beber café? Em 

que situações?

Investigando

A renda obtida com a exportação do café aju-

dou a recuperar a economia. Os cafeicultores 

tornaram-se influentes na sociedade brasileira, 

ampliando o poder político e econômico das pro-

víncias do sudeste.

O café foi cultivado, sobretudo, na Baixada Flu-

minense e no vale do Paraíba. As províncias do 

Rio de Janeiro e de São Paulo concentravam os 

maiores cafezais. A partir de 1870, as fazendas 

de café expandiram-se para o Oeste paulista e a 

Zona da Mata mineira. Durante essa expansão, 

várias terras indígenas foram invadidas.

Escravos na colheita de café em fazenda do Vale 
do Paraíba, estado do Rio de Janeiro, c. 1882. 

Fotografia de Marc Ferrez. Coleção Gilberto 
Ferrez. Instituto Moreira Salles, São Paulo.
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 Investigando
Resposta pessoal. A questão tem por objetivo fazer com que 

os estudantes percebam como o café faz parte da rotina dos 

brasileiros, sendo um produto consumido em larga escala. No 

país, a bebida também costuma ser associada à sociabilidade. 

Cabe ressaltar que o consumo excessivo de café, assim como 

de outras bebidas, pode provocar danos à saúde.

Leitura complementar

Sobre a introdução do 

cultivo de café no Brasil, 

sugerimos o texto a seguir:

Nas primeiras décadas 
do século 19, o ciclo da 
economia brasileira foi re-
presentado pela produção 
do café, considerado o 
“Ouro Verde”. O braço es-
cravo, novamente, foi o 
sustentáculo desse ciclo da 
nossa economia. O pa-
triarcalismo, o latifúndio e 
a escravidão representam 
o sustentáculo do mando 
político de uma nova oli-
garquia que se estabelecia 
no cenário brasileiro: os 
barões do café. [...]

Na segunda década do 
século 18, em 1727, o café 
chegou ao Brasil por meio 
do sargento-mor Francisco 
de Melo Palheta (1670-
-1750). As primeiras se-
mentes eram originárias da 
Guiana Francesa. No início 
o café era plantado nos 
morros das regiões próxi-
mas da cidade do Rio de 
Janeiro. Após a experiência 
do plantio, naquele local, 
expandiu-se até o Vale do 
Paraíba, onde havia condi-
ções mais favoráveis para o 
seu desenvolvimento. A 
partir desta região, o plan-
tio do café se estendeu até 
São Paulo, no oeste paulis-
ta, Minas Gerais e Espírito 
Santo.

Utilizada em grande esca-
la, durante um longo perío-
do, a mão de obra escrava 
era comprada, pelos cafei-
cultores, por meio do tráfi-
co negreiro, ou adquirida 
no comércio interno, no 
qual os escravizados eram 
originários de engenhos e 
fazendas em processo deca-
dente no Nordeste após o 
período do Ciclo do Açúcar.

A rotina dos escravizados, 
nos cafezais, era limpar o 
terreno, plantar e colher. 
Após a colheita, o café era 
exposto ao Sol; num segun-
do momento, quando os 
grãos já se encontravam se-
cos, eram batidos com vara 
ou moídos em pilões. Ensa-
cado, o café era levado em 
mulas, que eram conduzi-
das por escravizados até os 
portos de embarque”.

LEITE, Carlos Roberto Saraiva 
da Costa. A escravidão no 

Brasil: do ciclo do café à 
abolição. Geledés, 30 mar. 2016. 

Disponível em: <https://www.
geledes.org.br/escravidao-no-

brasil-do-ciclo-do-cafe-
abolicao/>. Acesso em: 

25 set. 2018. 
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Painel

Museu do café

O café esteve relacionado a importantes momentos da história do Brasil, como a industrialização, a 
chegada de imigrantes e o desenvolvimento de um novo hábito alimentar. Para conservar essa memó-
ria e divulgar informações sobre a trajetória do café no país, foi criado o Museu do Café na cidade de 
Santos, em São Paulo.

A seguir, observe alguns detalhes do museu e conheça um pouco mais sobre essa bebida que faz 
parte do cotidiano de milhões de brasileiros.
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VITRAL DE CALIXTO

Este vitral, visto a partir do interior do palácio, projetado pelo artista Benedito Calix-
to, mostra três períodos da história do Brasil. No centro da imagem, a Mãe do Ouro 
destaca a riqueza mineral da Colônia. À esquerda, a deusa romana Ceres simboliza 
a abundância agrícola do Império. À direita, o deus romano Mercúrio representa a 
prosperidade do comércio na República.

 Vista da fachada da Bolsa 
do Café no centro histórico 
da cidade de Santos, São 
Paulo. Fotografia de 2017.

HISTÓRIA DO PRÉDIO

O luxuoso palácio em estilo eclético foi 
construído em 1922 para ser a Bolsa Oficial 
do Café. Nesse local, o café era classificado e 
negociado antes de ser exportado. Em 1986, a 
Bolsa encerrou suas atividades e o edifício foi 
desocupado. Posteriormente, o palácio passou 
por um processo de restauração e foi reinau-
gurado em 1998 como o Museu do Café.

Detalhe do vitral 
A epopeia dos 
Bandeirantes, de 
Benedito Calixto, 
no Museu do Café. 
Santos, São Paulo. 
Fotografia de 2017.

168168

Atividade complementar

Sugerimos que estimule os estudantes a realizar uma pesquisa 

sobre a produção do café atualmente: quais são as regiões produto-

ras, a forma do plantio e colheita, o cotidiano dos trabalhadores na 

lavoura e outros aspectos possíveis. O objetivo é fazer com que eles 

percebam a modernização da produção e eventuais problemas ainda 

a serem superados. Informações sobre a atual produção em: Cami-

nhos do agro: como o café é produzido? Disponível em: <https://sfa 

gro.uol.com.br/caminhos-agro-cafe/>. Acesso em: 16 ago. 2018.

A seção Painel intitulada “Mu-

seu do café” desenvolve as 

competências gerais e es-

pecíficas CG3, CCH2 e CEH1. 

Leitura complementar

Você pode explicar aos 

estudantes que a produção 

do café no Brasil estimulou 

a expansão das ferrovias, 

principalmente no Sudeste, 

já que era preciso agilizar o 

processo de transporte e 

escoamento da mercadoria. 

A ampliação das ferrovias 

também transformou as 

dinâmicas sociais entre as 

cidades, com a maior circu-

lação de pessoas. Para 

aprofundar a reflexão sobre 

o assunto, selecionamos o 

excerto a seguir:

Uma abordagem da ques-
tão cafeeira no Oeste Pau-
lista vai desaguar auto-
maticamente no tema da 
implantação da ferrovia 
nesta região. O salto quali-
tativo e quantitativo acon-
teceu com o café em subs-
tituição ao plantio da cana-
-de-açúcar. No lastro de 
um bem-sucedido em-
preendimento, a iniciativa 
de implementar-se uma re-
de de transporte que aten-
desse à demanda da mer-
cadoria fazia sentido para 
os proprietários de terras 
[...] em meados do século 
XIX. [...] De início, cons-
truiu-se a São Paulo Rail-
way, a Inglesa, cuja origem 
dava-se no porto de Santos 
já que, num primeiro mo-
mento, planejava-se atingir  
a capital da Província para 
o escoamento da produção 
agrícola vindo especial-
mente dos arredores de São 
Paulo. [...]

O café, a ferrovia, a in-
dustrialização e o Partido 
Republicano Paulista es-
tão, entre outros fatores, 
como condicionantes na 
mudança da f isionomia 
das cidades sob amplo raio 
de atuação. Tal evento, 
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SALÃO DO PREGÃO

No Salão do Pregão, ocorria 

a principal atividade da Bolsa. 

Ali os corretores oficiais ne-

gociavam o valor das sacas de 

café. Podemos observar a so-

fisticação do palácio, que foi 

construído com materiais de 

alta qualidade, como madeiras 

brasileiras, mármores italianos 

e luminárias francesas.

Nawadoln/Shutterstock 

COFFEA ARABICA

A espécie de café mais consumida no mundo é a Coffea arabica, planta 

nativa da Etiópia. De lá, a planta foi levada para a região do atual Iêmen, onde 

os árabes a transformaram em bebida. No século XVI, os italianos de Veneza 

introduziram o café na Europa. Posteriormente, no século XIX, o Brasil se 

transformou em um dos maiores produtores de café do mundo.
Grãos de café em 
plantação.

Salão do Pregão, na Bolsa do 
Café, hoje museu dedicado 
ao tema. Santos, São Paulo. 

Fotografia de 2017.
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sobretudo, evidenciou-se 
na maneira como se con-
duziram as informações. 
Uma das formas fica paten-
te através do ramal ferro-
viário que estabelecia um 
elo entre cidades envolvi-
das nesse contexto de pro-
dução e expansão comer-
cial. As propriedades ru-
rais, sejam as já estabeleci-
das ao longo do percurso, 
sejam as que se pontifica-
ram mais tarde, vizinhas 
aos trilhos de ferro, propa-
garam esse benefício ad-
vindo da inf luência cita-
dina e de seus costumes. 
Na verdade, empreendi-
mento da ferrovia já provi-
nha de bem-sucedidas in-
cursões. Primeiro, na cul-
tura canavieira e, depois, 
no plantio e comércio do 
café. Assim sendo, direcio-
nando para a sede regional 
o papel de um entreposto 
importante na movimenta-
ção e circulação de merca-
dorias, criava-se, então, 
uma situação peculiar de 
movimentação na estação, 
envolvendo carga e descar-
ga de produtos e uma cir-
culação maior de pessoas, 
seja a trabalho, seja em 
trânsito pela cidade. Entre 
esses transeuntes, incluí-
am-se os imigrantes con-
tratados para as lavouras 
de café ou aqueles que vi-
nham por conta própria e 
que, atraídos pela fama da 
região, aumentavam o con-
tingente populacional do 
Oeste Paulista.

PEDROSO, Marialice. 
O desenho da ferrovia na rota 

do café. Oculum Ensaios. 
Revista de Arquitetura e Urba-

nismo. Campinas, v. 1, n. 2, 
p. 80-87, 2002. Disponível em: 

<http://periodicos.puccampinas.
edu.br/seer/index.php/oculum/
article/view/1738>. Acesso em: 

25 set. 2018.
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 Fim do tráfico de escravizados

Em 1831, pela primeira vez, o comércio de escravizados através do Atlântico 

para o Brasil foi proibido por lei. No entanto, essa lei foi ignorada pelos trafican-

tes escravistas e milhares de africanos continuaram sendo trazidos ilegalmente 

como escravos. Apenas em 1850, entrou em vigor a Lei Eusébio de Queirós, 

que proibiu efetivamente o tráfico de escravizados para o Brasil.

O dinheiro que era investido no tráfico de escravizados passou a ser usado 

em outros setores da economia. Financiou, por exemplo, a vinda de imigrantes, 

a instalação de indústrias e a construção das primeiras ferrovias no Brasil.

A partir da Lei Eusébio de Queirós, aumentou o tráfico interno de escravi-

zados. Os senhores das províncias do Sul e do Nordeste venderam milhares de 

cativos para os fazendeiros do Centro-Sul, onde as plantações de café precisavam 

de mão de obra. Assim, o preço dos escravizados praticamente duplicou. 

Até a extinção do tráfico, os escravizados eram cerca de 33% da população 

brasileira. No Rio de Janeiro, em 1850, eles constituíam quase a metade dos 

habitantes. Vinte anos depois, a participação deles na população dessa cidade 

diminuiu para menos de 20%.

Partida para a colheita de cafŽ, fotografia de Marc Ferrez feita no interior de São Paulo (c. 1885). Coleção Gilberto Ferrez, Instituto 
Moreira Salles, São Paulo. 
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 Orientações didáticas
Você pode começar as dis-

cussões sobre o fim do tráfico 

negreiro e as primeiras leis 

que tentaram proibir o comér-

cio de escravizados no Atlân-

tico a partir da expressão po-

pular “para inglês ver”. Essa 

expressão é normalmente uti-

lizada no cotidiano para se re-

ferir a políticas, normas ou leis 

que na prática não funcionam, 

mas apenas cumprem um pa-

pel burocrático. Tal expressão 

se relaciona justamente a 

este período, quando a primei-

ra lei pelo fim do tráfico não vi-

gorou na prática, sendo ape-

nas “para inglês ver”, a fim de 

evitar conflitos diplomáticos 

e políticos.

O texto “Fim do tráfico de 

escravizados” desenvolve 

as competências gerais e 

específicas CG1, CCH2, 

CEH1 e CEH5. Já os textos 

“Primeiros imigrantes” e 

“Desenvolvimento indus-

trial” trabalham as compe-

tências CG2, CG6, CCH2, 

CEH1 e  CEH5. 

Leitura complementar

Apesar de o tráfico de es-

cravizados ter sido mantido 

mesmo com a lei de 1831, 

conhecida também como lei 

Feijó, análises historiográfi-

cas defendem a importância 

desta para as discussões 

abolicionistas que aconte-

ceram posteriormente.

Promulgada em 7 de no-
vembro de 1831, a primei-
ra lei de proibição do trá-
fico Atlântico de escravos 
para o Brasil é origem de 
uma das expressões mais 
populares no país, sempre 
utilizada quando se dese-
ja fazer referência, sobre-
tudo, a dispositivos legais 
pouco ou nada efetivos: 
“lei para inglês ver”. Fruto 
das pressões exercidas pe-
lo governo britânico, inte-
ressado na extinção do 
comércio negreiro, a lei 
Feijó foi praticamente ig-
norada por traficantes es-
cravistas, e mesmo pelo 
Estado, até que a lei Eusé-
bio de Queiroz, promulga-
da em 1850, determinou o 
que seria um ponto final 
na importação de braços 
africanos para terras bra-
sileiras. Ao contrário do 

que se sustentou durante muito tempo, a lei de 1831 não ser-
viu apenas para distrair os “olhos” ingleses, tendo sido utili-
zada, sobretudo na década de 1880, como um dos mais 
incisivos instrumentos legais de combate à escravidão, em 
meio à campanha abolicionista.

COTA, Luiz Gustavo Santos. Não só “para inglês ver”: justiça, 
escravidão e abolicionismo em Minas Gerais. História Social, n. 21, 
p. 65, segundo semestre de 2011. Disponível em: <https://www.ifch.

unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/viewFile/912/683>. 
Acesso em: 16 ago. 2018. 

 Outras indicações
Sobre o sistema de parceria e a imigração voltada às lavouras 

de café, sugerimos a leitura a seguir.

• GONÇALVES, Paulo Cesar. Procuram-se braços para a lavoura: 

imigrantes e retirantes na economia cafeeira paulista no final 

do Oitocentos. Revista Brasileira de História, v. 34, n. 67, 

p. 288-289, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/

rbh/v34n67/a13v34n67.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2018.
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 Primeiros imigrantes

Após a proibição do tráfico de pessoas escravizadas pelo Atlântico, os cafei-

cultores optaram por contratar imigrantes europeus, como mão de obra para 

a lavoura.

O primeiro fazendeiro a trazer imigrantes para a cafeicultura foi o senador 

paulista Nicolau de Campos Vergueiro. Nas décadas de 1840 e 1850, portu-

gueses, alemães, suíços e belgas chegaram ao país. Eles foram levados para a 

fazenda Ibicaba, no interior de São Paulo, que pertencia ao senador Vergueiro. 

Mesmo com a contratação de imigrantes, ainda havia negros escravizados tra-

balhando nas fazendas.

Sistema de parceria

Os imigrantes eram contratados por meio do sistema de parceria. Nesse 

sistema, os trabalhadores davam uma parte da colheita ao dono das terras 

e ficavam com a outra parte, que geralmente também era vendida para o 

próprio fazendeiro.

Pelo sistema de parceira, a maioria dos imigrantes já chegava às fazendas 

com dívidas. Primeiro, deviam os custos da viagem (a passagem de navio da 

Europa ao Brasil e a passagem de trem até as fazendas). Depois, acumulavam 

despesas com alimentação e ferramentas de trabalho. Além disso, tinham de 

pagar aluguel das casas onde moravam. Essa política de imigração representava 

uma espécie de “escravidão por dívidas”.

Como eram bastante explorados pelos fazendeiros, os imigrantes frequente-

mente se revoltavam. Assim, o sistema de parceria logo fracassou.
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Imigrantes no fim da colheita de café em uma fazenda de São Paulo. Na imagem, é possível notar 
que havia homens, mulheres e crianças trabalhando na colheita. Hoje, o trabalho infantil é proibido 
no Brasil e em vários países do mundo. Museu da Imigração do Estado de São Paulo.
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Atividade 

complementar

É interessante analisar 
com os alunos representa-
ções fotográficas da escra-
vidão nas lavouras de café 
durante o Segundo Reinado. 
Como aporte para a discus-
são e seleção de material 
iconográfico, sugerimos o 
artigo “Violência apazigua-
da: escravidão e cultivo do 
café nas fotografias de Marc 
Ferrez (1882-1885)”, da his-
toriadora Mariana Muaze, 
que analisa a série visual 
composta por 65 fotogra-
fias das fazendas de café 
do Vale do Paraíba produzi-
das pelo importante fotó-
grafo do século XIX, Marc 
Ferrez, entre 1882 e 1885. 
Segundo Muaze:

Por meio do estudo de 
seus circuitos sociais per-
cebe-se que o discurso vi-
sual composto por elas 
valorizava os complexos 
cafeeiros como espaços 
modernos de produção e 
silenciava as marcas da es-
cravização dos indivíduos 
registrados. Mediante es-
colhas técnicas, culturais e 
sociais, construiu-se no es-
paço de figuração da foto 
uma “escravidão apazigua-
da”, protegida dos conflitos 
sociais, das ideias abolicio-
nistas e das resistências es-
cravas. Dessa forma, as 
imagens de Marc Ferrez 
cumpriram fortemente a 
função política de formar e 
conformar uma dada me-
mória sobre a escravidão 
que, ao pacificar aquele 
mundo extremamente vio-
lento, interessava direta-
mente à classe senhorial do 
Império.

MUAZE, Mariana de Aguiar 
Ferreira. Violência apaziguada: 
escravidão e cultivo do café nas 

fotografias de Marc Ferrez 
(1882-1885). Revista Brasileira 

de História, v. 37, n. 74, p. 33, 
2017. Disponível em: <http://

www.scielo.br/pdf/rbh/v37n74/
1806-9347-rbh-2017v37n74-02.
pdf>. Acesso em: 17 ago. 2018.
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Sistema de colonato

A partir da década de 1870, os imigrantes passaram a trabalhar pelo sistema 

de colonato. 

As famílias dos colonos viviam em casas que pertenciam ao fazendeiro e 

deviam cuidar de certo número de pés de café. O colono recebia um salário 

fixo para cuidar do plantio e outra remuneração que variava conforme a co-

lheita. Para se manter, o colono podia plantar legumes e verduras e vender o 

excedente.

Com o novo sistema, a imigração ganhou força. Ao longo do século XIX, 

chegaram mais de 400 mil imigrantes ao Brasil. Eram portugueses, italianos, 

espanhóis e alemães, entre outras nacionalidades.

• Você conhece alguém que descende dos imigrantes que vieram trabalhar no 

Brasil entre o final do século XIX e o começo do século XX? Pergunte aos colegas 

e familiares.

Investigando

Fazenda Floresta em S‹o JosŽ do Rio Preto, obra de Johann George Grimm feita em 1881. Óleo sobre tela, 61,0 cm 3 82,0 cm. Coleção 
particular.
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Atividade 

complementar

O gaúcho Irineu Evange-
lista de Souza (1813-1889), 
mais conhecido como barão 
de Mauá, é considerado o 
principal industrial da época 
do Império. Seus biógrafos 
já estudaram muitos aspec-
tos de sua vida e explicaram 
como ele se tornou dono de 
diversas empresas no Brasil 
e em outros países. A seguir, 
elaboramos um breve resu-
mo da sua vida.

Suas principais atividades 
como empresário tiveram 
início em Niterói, onde ele 
investiu nas instalações pa-
ra a construção de navios 
da Companhia Ponta da 
Areia (1846), que se tornou 
o maior empreendimento 
industrial do país na época. 
Ali trabalhavam cerca de 
mil operários, muitos deles 
escravos.

Mauá e seus sócios tam-
bém investiram em obras 
públicas, como o canal do 
Mangue, no Rio de Janeiro; 
a iluminação pública em 
ruas da cidade e em Monte-
vidéu; a navegação a vapor 
no Rio Grande do Sul e no 
Amazonas; e a instalação de 
um cabo submarino de telé-
grafo entre o Brasil e a Euro-
pa. Ainda no setor de obras 
públicas, Mauá destacou-se 
na área dos transportes, li-
derando a construção da 
primeira estrada de ferro da 
América do Sul, entre o Rio 
de Janeiro e Fragoso, ao pé 
da Serra de Petrópolis; da 
primeira rodovia pavimen-
tada do Brasil (a União e In-
dústria, entre Petrópolis e 
Juiz de Fora, 1854); além de 
ferrovias em Pernambuco, 
Bahia, Rio de Janeiro e São 
Paulo.

 Investigando
Resposta pessoal. A questão permite que os estudantes re-

flitam sobre o assunto e percebam que a temática da imigração 
está inserida no cotidiano de diversas pessoas. Em muitos ca-
sos os pais, avós ou bisavós chegaram ao Brasil entre o final do 
século XIX e início do século XX em busca de melhores condições 
de vida. 
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 Desenvolvimento industrial

O desenvolvimento de indústrias no Brasil foi estimulado por uma série de 

condições. Entre elas destacamos: 

• os investimentos feitos pelos produtores de café;

• a tarifa Alves Branco (1844) – que aumentava o preço dos produtos impor-

tados, levando os consumidores a procurar mercadorias nacionais. 

Na década de 1880, o país contava com 600 indústrias, concentradas no 

Sudeste, onde trabalhavam quase 55 mil operários nos setores têxtil, alimen-

tício, metalúrgico, de móveis e de vestuário. No entanto, as atividades econô-

micas mais importantes no país ainda eram aquelas ligadas à agricultura de 

exportação. 

Em áreas como a Amazônia e o Nordeste e em províncias como Mato Grosso 

e Goiás, a agricultura, o extrativismo vegetal e a criação de gado eram as prin-

cipais atividades econômicas. 
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Imigrantes operários trabalhando na fábrica de carroças Siciliano, em São Paulo, no início do século XX. Museu da Imigração do Estado 
de São Paulo.
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Em 1854 o imperador 
concedeu a Irineu o título 
de barão de Mauá. O barão 
tinha inimigos no governo 
e entre os proprietários de 
terras, pois havia auxiliado 
escravos fugidos e prisio-
neiros da Revolução Far-
roupi lha, f inanciado a 
defesa de Montevidéu con-
tra as tropas brasileiras, 
além de ter sido contra a 
Guerra do Paraguai.

Em 1851, Mauá e seus só-
cios fundaram o segundo 
Banco do Brasil, mais tarde 
incorporado pelo governo. 
Ele também investiu em ou-
tras casas bancárias no Bra-
sil, em Londres, em Buenos 
Aires e em Montevidéu.

Na década de 1860, novas 
tarifas alfandegárias dimi-
nuíram as taxas de impor-
tação e desencadearam uma 
crise na indústria brasileira. 
Em meados da década de 
1870, Mauá já tinha vendi-
do a maior parte de suas 
empresas para pagar dívi-
das. Apesar de tudo, ele 
morreu rico, dono de estân-
cias no Uruguai e traba-
lhando na venda de café 
para o exterior.

• Que relação se pode estabe-
lecer entre as tarifas Alves 
Branco, o grupo empresarial 
de Mauá e as tarifas alfan-
degárias de 1860?

 Resposta: com as tarifas 
Alves Branco (1844), os 
produtos estrangeiros 
passaram a ser taxados 
em até 60% de seu valor. 
Surgiram, então, indús-
trias, bancos, empresas 
de navegação, ferrovias 
e outros negócios no Bra-
sil, em muitos dos quais 
Mauá atuou como dono 
ou investidor. No entan-
to, em 1860, o governo 
imperial revogou essas 
tarifas e diminuiu as ta-
xas de importação, le-
vando muitas indústrias 
brasileiras a enfrentar 
uma crise (entre elas as 
de propriedade de Mauá).

Atividade complementar

• Quais foram as principais diferenças entre o sistema de par-

ceria e o colonato?

Resposta: no sistema de parceria, uma parte da produção 

ficava com os trabalhadores e a outra ficava com os fazendei-

ros, que compravam a parte dos trabalhadores e descontavam, 

do valor pago a eles, as dívidas contraídas (despesas de via-

gem e alojamento, aluguel das casas onde os imigrantes e suas 

famílias moravam, ferramentas, alimentação etc.). Muitas ve-

zes o valor das dívidas dos trabalhadores imigrantes era maior 

que o obtido com a venda do café, tornando-se difícil para eles 

saldar as dívidas e acumular bens e capitais. No sistema de co-

lonato, os colonos e suas famílias eram encarregados de cuidar 

de certo número de pés de café. Eles recebiam uma quantia fi-

xa, em dinheiro, para cuidar do plantio e, posteriormente, uma 

quantia variável, que dependia da colheita. Podiam também 

plantar gêneros de subsistência e vender o excedente.
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 Lei de Terras 

No ano em que o comércio internacional de escravizados foi extinto (1850), 
também foi aprovada a Lei de Terras. Com essa lei, ficou estabelecido que, 
para se adquirir uma propriedade, era preciso comprá-la do Estado ou de um 
particular. Esse ato jurídico gerava uma escritura de compra que deveria ser 
assinada nos Cartórios de Registro de Imóveis.

Além da compra, era possível adquirir propriedades através da posse pro-

longada, chamada de usucapião. Pelo usucapião, aquele que comprovasse 
a posse de um terreno há dez anos ou mais poderia adquirir a propriedade. 
A partir dessa lei, a terra passou a ser comprada e vendida por preços mais 
elevados. Na prática, as famílias pobres não tinham dinheiro para contratar ad-
vogados e provar sua posse pelo usucapião, ainda que várias gerações vivessem 
no mesmo lugar.

Em consequência, a Lei de Terras preservou o patrimônio dos antigos fazen-
deiros, impedindo que grupos mais pobres se tornassem proprietários rurais. 
Isso aconteceu no momento em que se iniciava a passagem do trabalho escravo 
para o trabalho livre no Brasil.

Além disso, os imigrantes que chegavam ao país tinham dificuldade para 
comprar terras. Por isso, trabalhavam como assalariados nas fazendas.

 A quest‹o ind’gena

Desde o início do Império, havia grandes polêmicas em relação às populações 
indígenas que viviam no território brasileiro. Uns defendiam que os indígenas 
deveriam ser “civilizados”, o que significava “integrá-los” à ordem estabeleci-
da, destruindo seus modos de vida tradicionais e línguas, por exemplo. Outros, 
mais radicais, pregavam o extermínio dos nativos em caso de resistência.

A primeira Constituição brasileira não fez nenhuma menção aos indígenas. 
Mas, em 1831, foram revogadas as leis que autorizavam as chamadas “guer-
ras justas”. Durante as regências, o Ato Adicional de 1834 determinou que as 
províncias criassem estabelecimentos para catequizar e “civilizar” os indígenas.

Durante o Segundo Reinado, o decreto de 1845 instituiu que, em todas 
as províncias, haveria um Diretor Geral de Índios nomeado pelo impera-
dor. Além disso, em todas as aldeias também haveria um Diretor Local, que 
seria indicado pelo Diretor Geral da Província. As funções desses diretores 
incluíam administrar as relações de trabalho entre nativos e brancos, servir 
de procuradores (representantes) dos indígenas, defender as reservas indí-
genas, etc. No entanto, esses objetivos não foram efetivamente cumpridos 
na vida cotidiana.

Nessa época, as terras dos indígenas tornaram-se mais cobiçadas do que 
a exploração de sua mão de obra. Nesse contexto, a Lei de Terras veio regular 
a questão da propriedade.

A lei exigia que todas as pessoas, inclusive os povos indígenas, provassem o 
direito de propriedade sobre as áreas onde viviam. Como os indígenas nunca 
foram aos cartórios legalizar a posse ou a propriedade das terras que lhes 
pertenciam, a lei os prejudicou ainda mais.

Apenas um artigo da Lei de Terras afirmava o direito dos indígenas ao território 
de suas aldeias. Mas ele não foi cumprido, e o processo de expropriação das 
terras indígenas avançou de maneira violenta.

174

Leitura complementar

O texto a seguir proble-
matiza a forma como os in-
dígenas foram exaltados e 
os negros, excluídos do pro-
cesso de criação de uma 
identidade brasileira no sé-
culo XIX. 

A independência do Bra-
sil, em 1822, e a constitui-
ção do império brasileiro 
estimularam a fabricação 
de um projeto histórico – a 
construção de uma história 
para a nova nação – funda-
mentado tanto em institui-
ções científicas (como o 
Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro, criado 
em 1838) quanto em formas 
mais difusas da cultura.

Na época do romantis-
mo, surgiu uma corrente 
artística e literária cujas 
consequências foram além 
do âmbito propriamente 
cultural e interferiram, 
com força ideológica, nos 
campos histórico e histo-
riográfico. Trata-se do “in-
dianismo”, movimento que 
celebrava os indígenas bra-
sileiros, atribuindo-lhes 
nobreza, força heroica e ca-
ráter altaneiro. Está claro 
que esse índio idealizado 
era puramente imaginário, 
e sua exaltação cultural 
correspondia temporal-
mente ao início da exter-
minação que se prolongou 
pelo século XX afora.

Ao tornar-se símbolo, o 
índio imaginário encarna-

O texto “A questão indígena” 
desenvolve as competên-
cias gerais e específicas 
CG1, CCH1, CEH3 e CEH4. 
Além disso, trabalha as ha-
bilidades EF08HI15  e 
EF08HI21, pois apresenta 
políticas oficiais que preju-
dicavam os povos indígenas 
sobretudo no que se refere 
à perda das terras que tra-
dicionalmente ocupavam. 
Já o texto “O imaginário de 
nação” desenvolve as com-
petências gerais e específi-
cas CG3, CCH2, CEH1, CEH2 
e CEH3. Além disso, contem-
pla as habilidades EF08HI19 
e EF08HI22, pois apresenta 
o pintor Estevão Roberto, 
fala sobre a importância da 
capoeira e discute o papel 
das culturas letradas e não 
letradas na formação das 
identidades no Brasil. 

Como sugestão para trabalhar essas habilida-
des, acompanhe a Sequência Didática “Arte e 

cultura no Segundo Reinado” localizada no 
material digital do Manual do Professor.

 Orientações didáticas
Sobre a questão das terras indígenas, sugerimos que estimule uma 

pesquisa dos estudantes sobre o assunto. É importante que eles per-
cebam que a luta indígena pela manutenção de suas terras não é um 
assunto apenas do passado, mas também é uma questão do Brasil 
contemporâneo. Outra perspectiva relevante é que os alunos perce-
bam a contradição do período. Ao mesmo tempo que eram exaltados 
nas artes, na literatura e na construção de uma identidade nacional, 
os indígenas eram, na prática, atacados violentamente em razão de 
disputas territoriais.
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 O imaginário de nação

No século XIX, o governo e uma ampla geração de intelectuais ajudaram a 

construir a identidade e o imaginário nacional. Historiadores, escritores, pin-

tores, militares, músicos, professores, médicos e sacerdotes participaram dessa 

construção nacionalista. Para consolidar o Brasil como uma nação, era neces-

sário que os brasileiros se reconhecessem como membros de uma sociedade 

unida por laços culturais. 

No plano artístico, a construção do imaginário nacional se expressou, sobretu-

do, pelo Romantismo. Esse movimento envolveu a literatura, a música, a pintu-

ra, a escultura, etc. Entre as características do Romantismo, podemos destacar: 

• nacionalismo – valorização das culturas populares e eruditas de um país, das 

belas paisagens geográficas, da história e das figuras celebradas como heróis;

• liberdade de expressão – valorização da originalidade dos artistas, da ima-

ginação criativa, da personalidade individual, dos sonhos e dos ideais.

Na literatura, os autores ligados ao Romantismo exaltavam, entre outros as-

pectos, a natureza exuberante do país e os indígenas como símbolos da nação. 

Apesar de serem exaltados como símbolos, os indígenas continuaram excluídos 

da sociedade nacional no século XIX. Além disso, a imagem romântica idealiza-

da dos indígenas ajudou a consolidar preconceitos e estereótipos que repercu-

tem até os dias atuais.

Imaginário: no contexto, 

refere-se ao conjunto 

de símbolos, mitos e 

ideias de um povo em 

determinada época.

Estátua inaugurada em 1862 na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Projetada pelo artista brasileiro João Maximiano 
Mafra, foi produzida pelos franceses Louis Rochet e Auguste Rodin. Nela, dom Pedro I foi representado montando um cavalo e 
segurando a Constituição de 1824. Ao redor do imperador, quatro indígenas são representados de forma idealizada. Entre os 
românticos, a figura do indígena era associada à pureza e à exuberância da natureza. Fotografia de 2016. 

L
u
iz

 G
o
m

e
s
/F

o
to

a
re

n
a

175

U
n

id
a

d
e

 3
S

e
g

u
n

d
o

 R
e

in
a

d
o

C
a

p
ít

u
lo

 1
1

va o ancestral nobre invo-
cado pelos brasileiros. Ele 
permitia neutralizar o pas-
sado colonial, oferecendo 
uma origem elevada e au-
tóctone. Essa imagem esta-
va presente até mesmo na 
simbologia oficial: o manto 
de coroação do imperador 
Pedro I era recoberto de 
penas de tucano, evocando 
a maneira de enfeitar-se 
dos indígenas, como se ele 
tivesse recebido essa insíg-
nia de poder dos ancestrais 
locais, eliminando os sécu-
los de colonização. Um 
quadro anônimo, exposto 
no Museu Padre Toledo da 
Fundação Rodrigo Mello 
Franco de Andrade, revela 
o caráter institucional des-
ses processos alegóricos: 
diante do imperador, ajoe-
lha-se o índio – a personi-
ficação do império bra-
sileiro. O caráter autônomo 
do jovem império reforçava 
assim a expressão de sua 
independência em relação 
à antiga metrópole. Nas ca-
ricaturas de jornais do sé-
culo XIX, o índio, muitas 
vezes apresentado como Sr. 
Brasil, encarnou o país, 
atuando em situações polí-
ticas diversas.

A celebração do indígena 
como força suprema e en-
tidade ancestral incidia 
sobre um outro aspecto, 
além do já mencionado: 
ela bloqueava a incorpora-
ção do negro pela cultura 
local. Ao contrário dos ín-
dios, que permaneciam 
em seu habitat natural, os 
africanos, que chegaram 
ao Brasil como escravos, 
eram presença evidente 
nos universos rural e ur-
bano. Esses escravos eram 
percebidos como inferio-
res e como a manifestação 
quotidiana de um arcaís-
mo que se tornava cada 
vez mais insuportável: a 
escravidão foi abolida ape-
nas em 1888. Graças ao ín-
dio, descartava-se o negro 
do imaginário brasileiro. 
Salvo exceções, a literatura 
e as artes plásticas consa-
graram-se pouco a tomar 
os negros como tema. 

COLI, Jorge. Fabricação e 
promoção da brasilidade: arte 

e questões nacionais. 
Perspective, v. 2, p. 2-3, 2013. 

Disponível em: <https://
journals.openedition.org/

perspective/5541>. Acesso em: 
25. set. 2018.

 Outras indicações
Sobre o processo de construção da identidade brasileira no sé-

culo XIX e suas problemáticas, sugerimos as seguintes leituras:

• ARMANI, Carlos Henrique. Discursos da nação: historicidade e 
identidade nacional no Brasil em fins do século XIX. Porto Ale-
gre: EDIPUCRS, 2010. Disponível em: <http://www.pucrs.br/
edipucrs/discursosdanacao.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2018.

• DEBRUN, Michel. A identidade nacional brasileira. Estudos Avan-

çados, v. 4, n. 8, 1990. Disponível em: <http://www.scielo.br/

pdf/ea/v4n8/v4n8a04.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2018.

• MORENO, Jean Carlos. Revisitando o conceito de identidade nacio-

nal. In: RODRIGUES, Cristina C.; LUCA, Tania R.; GUIMARÃES, Valéria 

(Org). Identidades brasileiras: composições e recomposições 

[on-line]. São Paulo: Ed. da Unesp/Cultura Acadêmica, 2014, p. 7-29. 

Disponível em: <http://books.scielo.org/id/h5jt2/pdf/rodri 

gues-9788579835155-03.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2018. 
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 Artistas românticos

No século XIX, entre os autores românticos brasileiros, destacaram-se escrito-
res e poetas como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e José de 
Alencar. O cearense José de Alencar escreveu três romances importantes com 
temáticas indianistas: O Guarani (1857), Iracema (1865) e Ubirajara (1874).  
Os três romances retratam os indígenas como heróis e representantes da iden-
tidade nacional brasileira.

Os romances de Alencar serviram de inspiração para músicos como o com-
positor Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani, que estreou no Rio de Janeiro 
em 2 de dezembro de 1870, em homenagem ao aniversário do imperador.  
Uma obra de José de Alencar também inspirou a pintura Iracema (1881), de 
José de Maria Medeiros, que retrata a protagonista do romance como uma 
mulher indígena bela e serena. 

Nas artes plásticas, os românticos brasileiros buscavam inspiração no traba-
lho dos europeus e produziam obras com temas nacionais, como a natureza, os 
indígenas e os fatos históricos do país. Entre os pintores brasileiros destacaram-
-se Victor Meirelles, Pedro Américo, Eliseu Visconti e Estevão Roberto da Silva. 

O pintor Victor Meirelles foi um artista protegido pelo imperador dom Pedro II. 
Ele se destacou, por exemplo, pela obra A primeira missa do Brasil (1860). Esse 
quadro representa o nascimento do país como um momento de união e de fé. 
Sacerdotes e membros do Estado foram retratados ao centro da cena, enquan-
to os indígenas assistiam à cerimônia. 

O pintor Estevão Roberto era negro, livre e filho de pais africanos. Na década 
de 1880, Estevão passou a trabalhar como professor no Rio de Janeiro, atuando 
no Liceu de Artes e Ofícios da Academia Imperial. Mas sua obra ainda é pouco 
conhecida pela maioria dos brasileiros. 
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• Você já ouviu falar 
em algum dos 
artistas românticos 
citados no texto?

Investigando

Estevão Roberto da Silva é considerado 
um dos mais importantes pintores 

brasileiros de natureza-morta. Atente 
para a perfeição das frutas nesse 

quadro de 1891. Natureza-Morta. Óleo 
sobre tela, 85,0 cm 3 65,0 cm. Museu 

Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

O pranteado artista Estevão Silva, retrato de Estevão 
Roberto da Silva feito por Antônio Bernardes Pereira 
Netto, na Revista Illustrada, n. 633, nov. 1891, ano em que 
o artista faleceu, no Rio de Janeiro. 
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Atividade 

complementar

Sugerimos o desenvolvi-

mento de um trabalho inter-

disciplinar relacionando o 

componente de Língua Por-

tuguesa. A partir da análise 

da obra O guarani, os estu-

dantes poderão refletir sobre 

o indianismo na literatura 

romântica e, ao mesmo tem-

po, problematizar o conceito 

de identidade nacional do 

século XIX. Além disso, é uma 

oportunidade relevante para 

a análise de obras literárias 

como fontes históricas, des-

tacando seus limites e pos-

sibilidades. Esses trabalhos 

estão na órbita da chamada 

História da Cultura.

Leitura complementar

Sobre a obra O guarani e 

a construção de uma iden-

tidade nacional, sugerimos 

a leitura do excerto a seguir:

Começa-se, no Roman-
tismo, a construir a noção 
de que cultura brasileira se 
assenta na mistura. O ro-
mance O guarani, de José 
de Alencar, concebe um 
mito de origem da nação 
brasílica. Peri e Cecília 
constituem seu casal ini-
cial, formado por um índio 
que aceitara os valores 
cristãos (1995, p. 268-279) 
e por uma portuguesa que 
acolhera os valores da na-
tureza do Novo Mundo 
(1995, p. 279-280). Essa na-
ção teria, portanto, um ca-
ráter cultural luso-tupi. O 
mito de origem de nosso 
país opera com a união da 
natureza com a cultura, ou 
seja, dos valores america-
nos com os europeus. O 
Brasil seria, assim, a síntese 
do velho e do novo mundo, 
construída depois da des-
truição do edifício colonial 
e dos elementos perversos 
da natureza. Os elementos 
lusitanos permanecem, 
mas modificados pelos va-
lores da natureza america-
na . A nação brasi leira 
aparece depois de um dilú-
vio, em cuja descrição se 
juntam os mitos das duas 
civilizações constitutivas 
de nosso povo, o de Noé e 
o de Tamandaré (1995, p. 
291-296).

O guarani mostra, além 
da fundação da nacionali-
dade, outra fundação, a 
da língua falada no Brasil. 

Leitura complementar

Sobre a capoeira como patrimônio cultural, sugerimos o ex-

certo a seguir:

[...] Capoeira enquanto patrimônio trilhou os caminhos mais 

árduos e difíceis da cultura brasileira, pois como prática cul-

tural dos afrodescendentes – num primeiro momento – foi 

marginalizada, excluída e criminalizada [...] [até o] início do 

século XX. [...] se trata de uma manifestação de espaço públi-

co, em espaços plurais de sociabilidade. [...] Nesses espaços 

ocorreu e ocorre a sociabilidade desta manifestação de origem 
afrodescendente, mas que gradativamente foi incorporando 
outros traços culturais e contribuições de grupos diferencia-
dos, como os indígenas, os portugueses e os orientais, trans-
formando assim a Capoeira em Multicultural.

SILVA, Jorge Silveira et al. A prática da capoeira enquanto patrimônio 
cultural: Trajetórias afrodescendentes e multiculturais no Brasil. 

Estudios Históricos, Uruguai, n. 2, p. 3, jul.2014.  
Disponível em: <http://www.estudioshistoricos.

org/12/A%20Capoeira%20enquanto%20patrimonio%20cultural%
20brasileiro%20Jorge%20Silva.pdf>. Acesso em: 25 set. 2018.
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 Cultura popular

O Romantismo brasileiro exaltava os valores da cultura popular, mas os dis-

torcia em função dos ideais românticos. Ao longo do século XIX, a cultura po-

pular continuou vibrante nas festas, na produção de alimentos, no artesanato, 

nas danças, nas trovas poéticas e na música dos lundus, choros e maxixes. Ela 

marcou profundamente a identidade do país, mas ficava à margem dos salões 

frequentados pelas elites, que considerava a si própria a “boa sociedade”.

A capoeira é um exemplo de manifestação da cultura popular que envolve brin-

cadeira, dança e luta. Foi desenvolvida há mais de 200 anos por pessoas de origem 

africana, escravizados e libertos, em cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Recife.

No século XIX, autoridades do governo consideravam as rodas de capoeira 

uma ameaça à ordem pública. Os capoeiristas eram tratados como desordeiros. 

No entanto, para muitos escravizados e libertos, a capoeira era uma forma de 

superar as dificuldades do dia a dia. Por meio dessa prática, eles criavam laços 

de solidariedade e enfrentavam as violências do regime escravista.

Durante o Império e início da República, essa manifestação cultural sofreu 

repressão das autoridades, até ser enquadrada como crime em 1890. Porém, a 

capoeira resistiu e foi reconhecida como esporte a partir de 1930.

Mais tarde, a capoeira tornou-se um dos símbolos da identidade brasileira e 

atualmente conta com aproximadamente 10 milhões de praticantes em vários 

países do mundo. Desde 2014, ela é considerada Patrimônio Cultural Imaterial 

da Humanidade pela Unesco.
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 Reco-reco. Agogô. 

• Você já viu ou 

participou de uma 

roda de capoeira? 

Onde? Converse 

sobre o assunto com 

os colegas.

Investigando

A obra Jogar capoeira foi criada por Johann Moritz Rugendas em 1835. Essa gravura mostra 
elementos da capoeira, como a roda de pessoas, a batida de palmas, o uso de instrumentos musicais 
e a ginga corporal dos capoeiristas. Coleção Brasiliana Itaú, em São Paulo.

Berimbau.

 Agogô. 

Mais tarde, a capoeira tornou-se um dos símbolos da identidade brasileira e 

atualmente conta com aproximadamente 10 milhões de praticantes em vários 

países do mundo. Desde 2014, ela é considerada Patrimônio Cultural Imaterial 

 Reco-reco.

elementos da capoeira, como a roda de pessoas, a batida de palmas, o uso de instrumentos musicais 

Fernando Favoretto/Criar Imagem

Fernando Favoretto/Criar Imagem
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A identidade desse idioma 
é correlata à do homem 
brasileiro (1995, p. 116-
-117), cuja origem o ro-
mance descreveu. Não se 
trata do português tal co-
mo é falado em Portugal, 
mas de um português mo-
dif icado pela natureza 
brasileira. A língua falada 
no novo país é um reflexo, 
na sintaxe e no léxico, das 
suavidades e asperezas da 
natureza da América. É 
uma fusão também da cul-
tura com a natureza. Alen-
car não preconiza que se 
fale tupi, mas esse portu-
guês modificado no Brasil. 
Com essa concepção do 
povo e da língua do Brasil, 
ele não poderia nunca ad-
mitir que a literatura bra-
si leira reproduzisse os 
cânones linguísticos por-
tugueses. Deveria ela in-
corporar a variedade lin-
guística que se falava no 
país então independente. A 
independência linguística 
dos padrões portugueses 
era tão importante quanto 
a independência política.

FIORIN, José Luiz. A constru-
ção da identidade nacional 

brasileira. Bakhtiniana, v. 1, 
n. 1, p. 115-126, 1o sem. 2009, 

p. 119-120. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.

php/bakhtiniana/article/view
File/3002/1933>. Acesso em: 

25 set. 2018.

 Outras indicações 
A obra O guarani também foi adaptada ao formato de história em quadrinhos, 

sendo outra possibilidade de trabalho e que pode ser ainda mais atrativo aos estu-
dantes: GÊ, Luiz; JAF, Ivan. O guarani. 2. ed. São Paulo: Ática, 2013. (Coleção Clássi-
cos Brasileiros em HQ). 

 Investigando (p. 176)
Resposta pessoal. A questão visa sondar os conhecimentos prévios dos es-

tudantes. É interessante solicitar que os alunos pesquisem as biografias e as 

obras de alguns artistas mencionados no texto, o que pode ser realizado em co-
laboração com os professores de Língua Portuguesa e de Arte. 

 Investigando (p. 177)
Resposta pessoal. A partir da questão, os estudantes poderão partilhar suas vi-

vências com os colegas e refletir sobre a presença da cultura popular brasileira no 
cotidiano. Caso considere conveniente, solicite que eles pesquisem sobre mani-
festações da cultura popular na região onde vivem. Ressalte que é importante va-
lorizar e preservar a cultura popular nacional.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Leia as seguintes trovas populares, elaboradas du-

rante o início do reinado de dom Pedro II:

Refletir e ampliar

[...] Por subir Pedrinho ao trono
não fique o povo contente;
não pode ser boa coisa,
servindo com a mesma gente. [...]

Quem põe governança
na mão de criança,
põe geringonça
no papo da onça. [...]

Poesia popular. Crônica da cidade. Dom Pedro 
II através do folclore. Jornal do Comércio. 3. set. 

1958. Recife. Disponível em: <http://docvirt.
com/docreader.net/DocReader.aspx? 

bib=tematico&pagfis=36700>.  
Acesso em: 22 jun. 2018.

Os negros são sujeitos a uma fiscaliza-
ção rígida e o trabalho é regulado como 
uma máquina. Às quatro horas da ma-
drugada todos os escravos são reunidos a 
fim de entoarem rezas, depois do que se 
põem em fila para irem trabalhar. Às seis 
horas dão-lhes café; às nove horas almo-
çam carne-seca, farinha de mandioca, fei-
jão e broa de milho; ao meio-dia, tomam 
uma pequena porção de aguardente; às 
quatro horas jantam, precisamente como 
ao almoço e, como este, é servido ao ar li-
vre, com a menor interrupção possível do 
trabalho. Às sete horas, os negros cansa-
dos retornam em filas para os barracões, 
ao som de uma corneta [...] os homens e 
mulheres são então fechados à chave [...] 
onde deixam-nos dormir durante sete ho-
ras, a fim de que se restaurem para o tra-
balho do dia seguinte [...]. 

SMITH, Herbert H. Uma fazenda de café no  
tempo do Império. Rio de Janeiro: Departamento 

Nacional do Café, 1941. p. 15. Apud: 
GANDRA, Daniel N. A era negra do Vale: café, 

escravos e senhores em Piraí, 2016, 182 f. 
Mestrado em História – Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea 

do Brasil – FGV. p. 114-115. 

 Na sua interpretação, essas trovas criticam ou elo-

giam o início do reinado de Pedro II? Explique.

2. Explique quem eram os praieiros, o que eles com-

batiam e quais os principais objetivos da Revolta 

Praieira. 

3. Observe o gráfico da página 167 e, em seguida, 

faça um quadro em colunas em seu caderno usan-

do as informações e o título do gráfico. Na primei-

ra coluna, coloque o título “Período” e copie, nas 

linhas abaixo, as datas que aparecem no gráfico. 

Depois, faça colunas com o título de cada produto 

agrícola exportado e complete seu quadro com as 

porcentagens dadas no gráfico para esses produtos. 

Analisando seu quadro, responda:

a) Além do café, quais eram os principais produtos 

agrícolas exportados pelo Brasil no século XIX?

b) Em qual período o café representou mais de 

metade das exportações de produtos agrícolas 

brasileiros?

4. Como era feita a distribuição de terras duran-

te o período colonial e parte do Império? Que 

mudanças a Lei de Terras (1850) trouxe e o que 

isso acabou garantindo em relação à distribuição  

de terras?

5. Com base no conteúdo deste capítulo, elabore tex-

tos relacionando as seguintes palavras:

a) dom Pedro II, políticos liberais e políticos 

conservadores;

b) escravidão, cafeicultura e imigração.

6. O norte-americano Herbert Smith fez várias via-

gens ao Brasil na década de 1870. Smith publicou 

um livro em 1879, contando suas impressões so-

bre o país. A seguir, leia um trecho extraído desse 

relato, sobre o trabalho escravo em uma fazenda 

de café.

a) Que trechos do documento indicam que a fis-

calização sobre os escravizados era rígida? 

b) Por que as refeições dos escravizados eram ser-

vidas ao ar livre? 

Geringonça: malfeito, 

de estrutura frágil.

178

 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. Esta atividade pode ser fei-

ta oralmente. Estimule os 
estudantes a dar suas opi-
niões e fundamentá-las. As 
trovas criticam o início do 
reinado de Pedro II, apon-
tando que o novo impera-
dor governaria para as 
mesmas pessoas que já 
estavam no poder. Com is-
so, a poesia sugere que, 
durante seu reinado, não 
haveria mudanças sociais 
e econômicas para a maio-
ria da população.

2. Em Pernambuco, os libe-
rais reuniam-se no Partido 
da Praia e combatiam a 
desigualdade entre os la-
tifundiários e comerciantes 
portugueses e a maioria da 
população. Expressavam 
suas ideias no jornal Diário 

Novo, cuja sede ficava na 
rua da Praia, na cidade de 
Recife. Por isso também 
eram chamados de praiei-
ros. A Revolta Praieira teve 
como objetivo o voto livre e 
universal; liberdade de im-
prensa; garantia de traba-
lho; extinção do Poder 
Moderador; nacionalização 
do comércio varejista, do-
minado pelos portugue-
ses; garantia dos direitos 
individuais do cidadão; fe-
deração.

3. Sugestão de quadro:

Brasil: principais produtos agrícolas para exportação (em 

porcentagem sobre o valor global das exportações)

Período Café Açúcar Algodão Fumo Cacau

1831-

-1840
43,8 24 10,8 1,9 0,6

1841-

-1850
41,4 26,7 7,5 1,8 1

Período Café Açúcar Algodão Fumo Cacau

1851-

-1860
48,8 21,2 6,2 2,6 1

1861-

-1870
45,5 12,3 18,3 3 0,9

1871-

-1880
56,6 11,8 9,5 3,4 1,2
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7. A seguir, leia trechos do romance Iracema, de José de Alencar, e observe a pintura de José Maria de Medeiros, 

inspirada nessa obra. Depois, indique a alternativa que apresenta características dessas obras.

Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba 

[...].

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. 

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e 

mais longos que seu talhe de palmeira. [...]

[...] a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da 

grande nação tabajara.

ALENCAR, J. Iracema. Brasília: Ministério da Cultura/Fundação Biblioteca Nacional, p. 4-5.  
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000014.pdf>.  

Acesso em: 17 abr. 2018. 

Integrar com LÍNGUA PORTUGUESA

Bravio: agitado, revoltoso ou que não foi domesticado.

Jandaia: tipo de periquito de plumagem verde, amarela e azul que vive no Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

Fronde: copa (parte superior das árvores).

Carnaúba: espécie de palmeira originária do Nordeste brasileiro.

Graúna: ave de plumagem e bico pretos.

Talhe: aspecto, forma.

Campear: procurar animais no campo.

Tabajara: povo indígena Tupi que habitava entre os rios Paraíba do Norte e São Francisco, 

especialmente áreas dos atuais estados do Ceará e da Paraíba.

a) O desprezo pelas paisagens regionais.

b) A exaltação dos indígenas e das paisagens naturais.

c) A exaltação do progresso e da vida em sociedade.

d) O desencanto pelas questões nacionais.

Iracema, pintura de José Maria de Medeiros, 1881. Óleo sobre tela, 168,3 cm 3 255,0 cm. Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro.
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Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências da BNCC: 

• CG1 (atividade 6);

• CG2 (atividades 2 e 4);

• CG3 (atividades 1 e 7);

• CG4 (atividades 1, 3 e 5); 

• CCH2 (atividade 1 e 4);

• CEH1 (atividades 4 e 6);

• CEH3 (atividades 1, 2, 
3, 5 e 7);

• CEH4 (atividade 6).

mo “uma máquina” e o 
fato de os escravizados 
serem trancados à cha-
ve durante a noite.

 b)  Porque se comessem 
em um refeitório ou em 
lugar semelhante te-
riam que se deslocar e 
interromper o trabalho. 
Para evitar isso, os se-
nhores ordenavam que 
eles recebessem a co-
mida nos locais onde 
cumpriam suas tarefas.

Integrar com Língua 
Portuguesa
7. Alternativa correta: b) A 

exaltação dos indígenas e 
das paisagens naturais.

Período Café Açúcar Algodão Fumo Cacau

1881-

-1890
61,5 9,9 4,2 2,7 1,6

1891-

-1900
64,5 6 2,7 2,2 1,5

 a) Açúcar, algodão, fumo e cacau.
 b) Entre os anos de 1871 e 1900.

4. Durante o período colonial e parte do Império, quem distribuía 
terras era o rei ou o imperador. Com a Lei de Terras, aprovada 
em 1850, o meio para se conseguir a propriedade de terras 
era a compra e não a posse ou ocupação de uma área. A terra, 
que valia pouco antes da lei de 1850, passou a ter valor de 
mercado e a ser comprada e vendida pelo melhor preço.

5. a)  e b) Respostas pessoais. O objetivo da atividade é estimular 
a produção de textos e a habilidade de articular temas.

6. a)  São indícios de fiscalização rígida a marcação precisa das 
horas de cada atividade (incluindo as rezas, o trabalho, o 
almoço e o descanso), a descrição do trabalho regulado co-
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UNIDADE 3

12
Brasil Império 

CAPÍTULO

• Quais são as marcas deixadas pela 

escravidão no Brasil? O que você pensa 

sobre o assunto? Compartilhe suas 

impressões com os colegas.

Investigando

Da Monarquia  
ˆ República

Durante o Império brasileiro, ocorre-

ram guerras internacionais, movimentos 

republicanos e a campanha abolicionista. 

Todos esses eventos contribuíram para o 

fim da monarquia.

Nos últimos anos do reinado de dom 

Pedro II, a campanha abolicionista ga-

nhou forças, culminando com a assina-

tura da Lei Áurea, em 1888. Essa lei pôs 

fim à escravidão no Brasil. Mas o regime 

escravista deixou marcas profundas na 

sociedade brasileira.

180

 Objetivos do capítulo
• Refletir sobre os proces-

sos que levaram à crise da 

Monarquia e à implantação 

da República no Brasil.

• Compreender a Guerra do 

Paraguai e suas conse-

quências.

• Analisar o movimento abo-

licionista e as questões 

que permearam o f im da 

escravidão.

• Valorizar produções cultu-

rais dos afro-bras ileiros.

 Investigando
Resposta pessoal e tema 

para reflexão. Procure refletir 

com os estudantes como o 

longo e violento processo da 

escravidão brasileira está na 

origem de muitas das desi-

gualdades sociais existentes 

em nosso país hoje. Pode-se 

destacar, também, a discri-

minação racial que, infeliz-

mente, ainda se manifesta de 

diferentes formas.

 Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objeto de conhecimento Habilidades

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 envol-

vidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado.

EF08HI17 – Relacionar as transformações territoriais, em razão de ques-

tões 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.
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Partida para a colheita do café com carro de boi, 
fotografia de Marc Ferrez feita em fazenda de café. 
(c.1885). Coleção Gilberto Ferrez, Instituto Moreira 
Salles, São Paulo.

181

Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4; CG9.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH1; CCH2; CCH5; CCH6; 

CCH7.

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH3; CEH4; CEH6.

Objeto de conhecimento Habilidades

O escravismo no Brasil do século XIX: plantations 

e revoltas de escravizados, abolicionismo e políti-

cas 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.
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 Do apogeu à guerra

Segundo alguns historiadores, na década de 1860, o Império brasileiro esta-

va no seu apogeu, ou seja, tinha atingido seu ponto máximo. Naquele momen-

to, o tráfico internacional de escravizados havia sido extinto por lei, chegavam 

novos imigrantes e algumas cidades se modernizavam.

Nas artes, refletia-se esse mesmo ambiente. Como vimos, em 1865, José de 

Alencar publicou o romance Iracema, que representou, na literatura, o “nas-

cimento do Brasil”. Pouco antes disso, em 1864, teve início a Guerra do Para-

guai, um dos conflitos mais sangrentos da América do Sul.

 Guerra do Paraguai

Durante o Segundo Reinado, o Brasil se envolveu em alguns conflitos internacio-

nais, na região do rio da Prata, e envolvendo países vizinhos (Argentina, Uruguai e 

Paraguai). O mais longo e sangrento foi a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), 

mais conhecida no Brasil como Guerra do Paraguai. De um lado, lutaram os solda-

dos paraguaios, e do outro, os soldados da Tríplice Aliança, formada por brasileiros, 

argentinos e uruguaios.

A guerra foi motivada principalmente por questões de fron-

teiras e disputas pelo controle da navegação dos rios da região 

platina. O Paraguai era um país sem acesso ao mar. Em certo 

momento, o governo paraguaio, chefiado por Solano López 

(1827-1870), pretendeu conquistar uma saída para o mar e, 

assim, melhorar as vias de acesso ao comércio exterior.

De acordo com militares brasileiros, o estopim da guerra 

ocorreu em novembro de 1864, quando autoridades paraguaias 

capturaram o navio brasileiro Marqu•s de Olinda, que atravessa-

va o rio Paraguai rumo à província de Mato Grosso.

Várias mulheres marcaram presença na guerra. Elas cuida-

vam dos doentes, cozinhavam e preparavam a artilharia. Al-

gumas chegaram a participar diretamente das batalhas, como 

as brasileiras Florisbela, Maria Curupaiti e Jovita Alves Feitosa 

(1849-1867). Outras atuaram como enfermeiras, como foi o 

caso de Ana Néri (1814-1880).

Observe na linha do tempo abaixo e no mapa da página 

seguinte as principais batalhas dessa guerra.

Estopim: no contexto, 

refere-se a uma ação que 

inicia um acontecimento 

ou uma série de 

acontecimentos.
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Principais batalhas da Guerra do Paraguai

1864
Forte Coimbra

1865
São Borja
Uruguaiana
Corumbá
Riachuelo

1866
Tuiuti
Curupaiti

1867
Tuiuti
Curupaiti
Miranda

1868
Humaitá
Angostura
Lomas Valentinas
Itororó
Avaí

1868
Assunção

1868
Cerro Corá

 Imagem de Jovita Alves Feitosa. Essa jovem 
brasileira se apresentou como voluntária 
para lutar na Guerra do Paraguai. Litografia 
publicada no jornal Liga e Progresso, em 1865.
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 Outras indicações
Para se aprofundar nos es-

tudos a respeito da Guerra do 

Paraguai sugerimos a reto-

mada do debate historiográ-

fico sobre o confronto, com 

base na obra de Francisco 

Doratioto, Maldita guerra: 

nova história da Guerra do Pa-

raguai (São Paulo: Compa-

nhia das Letras, 2002). 

O texto “Do apogeu à guerra” 
trabalha as habilidades 
EF08HI17 e EF08HI18, na 
medida em que relaciona as 
transformações territoriais 
com as tensões e conflitos 
durante o Império e identi-
fica as questões internas e 
externas sobre a atuação 
do Brasil na Guerra do Para-
guai. Já a seção Observan-

do o mapa desenvolve 
sobretudo a competência 
específica CCH7. 

Leitura complementar

Sobre a participação das mulheres na Guerra do Paraguai, 
recomendamos a leitura a seguir:

Nesse período, ainda não existia a profissão de enfermeira, 
muitas mulheres que auxiliaram os médicos não tinham 
nenhum conhecimento específico. Era uma missão difícil, 
pois não havia recursos nesses hospitais, muitas vezes faltando 
até mesmo as orientações de um médico. [...]

Outras mulheres também serviram ao país costurando os 

uniformes das tropas do Exército. Eram, em sua maioria, 
mulheres humildes que recebiam uma baixa remuneração 
para prover as peças dos uniformes e assim sustentar as suas 
famílias. Vale ressaltar que essas costureiras tiveram grandes 
habilidades em improvisar quando a matéria-prima da con-
fecção se tornou escassa. Nesse sentido, a contribuição das 
mulheres foi fundamental para sustentar os países por um 
período tão longo no conflito. Foram várias as formas de en-
volvimento feminino no decorrer da guerra, com funções 
diversificadas de acordo com seu status social. [...]
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 Consequências da guerra

O conflito encerrou-se em 1870, mas o Paraguai continuou ocupado por 

tropas brasileiras até 1876. Não se sabe ao certo quantas mortes essa guerra 

provocou, mas alguns historiadores calculam que tenham morrido mais de 

100 mil combatentes, entre brasileiros e paraguaios. Além disso, a Guerra 

do Paraguai teve consequências territoriais, econômicas e políticas no Brasil. 

Vejamos algumas delas: 

• Territórios – áreas pertencentes ao Paraguai foram anexadas ao Brasil, o 

que garantiu o tráfego fluvial para Mato Grosso.

• Aumento da dívida externa – a economia foi afetada pelos gastos com a 

guerra. Governo e produtores passaram a depender ainda mais de emprés-

timos tomados no exterior, principalmente de banqueiros ingleses, o que 

aumentou a dívida externa brasileira.

• Fortalecimento do Exército – de-

pois da guerra, o Exército passou a ter 

um novo papel político no país. Mui-

tos militares assumiram posições con-

trárias à escravidão e demonstraram 

simpatia pela causa republicana. Para 

esses militares, era absurdo manter a 

escravidão no Brasil, já que o país con-

tou com negros escravizados e livres 

para vencer a guerra.
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Fonte: elaborado com base 
em ALBUQUERQUE,  
Manoel M. de et al.  
Atlas hist—rico escolar. 8. ed. 
Rio de Janeiro: FAE, 1986. 
p. 40-41.

Batalhas da Guerra do Paraguai (1864-1870)

Observando o mapa

• De acordo com o mapa, em que país ocorreu a maior parte das batalhas da 

Guerra do Paraguai?

Na fotografia, feita por volta de 1867, oficiais 
argentinos em um acampamento durante 
a Guerra do Paraguai. Fundação Biblioteca 

Nacional, Rio de Janeiro. 
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Como sugestão para traba-

lhar essas habilidades, acom-

panhe a Sequência Didática 

“A Guerra do Paraguai” loca-

lizada no material digital do 

Manual do Professor.

 Outras indicações
Sobre o recrutamento de 

soldados para lutar contra o 

Paraguai entre os indígenas, 

em especial os povos que vi-

viam em Mato Grosso, reco-

mendamos a leitura de “Solda-

dos esquecidos”, de Rosely 

Batista M. de Almeida, disponí-

vel em: <https://maniadehis 

toria.wordpress.com/solda 

dos-esquecidos/>. Acesso 

em: 17 ago. 2018.

Quanto à participação na 

Guerra do Paraguai dos negros 

escravizados, sugerimos a lei-

tura do artigo de André A. de 

Toral, “A participação dos ne-

gros escravos na Guerra do 

Paraguai”, disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.

php?script=sci_arttex t&pi

d=S0103-40141995000200

015>. Acesso em: 17 ago. 2018.

 Observando o mapa
A maior par te das bata-

lhas ocorreu no território do 

Paraguai.

Encontramos relatos sobre as vivandeiras ou agregadas (como foram cha-
madas no Paraguai) [...]. Acabavam por servir de lavadeiras, cozinheiras e 
alimentavam um pequeno comércio junto ao exército, com gêneros de pri-
meira necessidade. [...]

PALHANO, Hadylse Maria Lourdes; SOUZA, Rosilene Aparecida Oliveira de Souza; 

MARIN, Jérri Roberto. A atuação das mulheres na Guerra do Paraguai: Entre mitos e 

história, muitas personagens importantes. XIII Encontro Regional de História. História e 

democracia: possibilidades do saber histórico. Coxim – MS, nov. 2016. p. 2-3. Disponível em: 

<http://www.encontro2016.ms.anpuh.org/resources/anais/47/1478226042_ARQUIVO_

AatuacaodasmulheresnaGuerradoParaguaiCOXIM.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2018.
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Versões sobre a Guerra do Paraguai

A Guerra do Paraguai foi interpretada de modo distinto por dife-

rentes historiadores. Segundo Boris Fausto, essa guerra é “um claro 

exemplo de como a História, sem ser arbitrária, é um trabalho de 

criação que pode servir a vários fins” (FAUSTO, Boris. História do 

Brasil. São Paulo: Edusp, 1994. p. 203.). Vejamos algumas reflexões 

de Fausto sobre as diferentes versões sobre a Guerra do Paraguai.

Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividade
• Explique com suas palavras a seguinte frase: As diferentes versões sobre a Guerra do Paraguai ajudam a 

entender que a História é um conhecimento em permanente construção.

Arbitrário: no contexto, refere-se 

a algo que é feito sem justificativa, 

sem fundamento, que depende 

apenas da vontade de cada um.

Megalomania: mania de grandeza. 

Na versão tradicional da historiografia brasileira, o conflito resultou da megalomania e dos 

planos expansionistas do ditador paraguaio Solano López. [...]

Atravessando a fronteira, encontramos no Paraguai uma historiografia oposta. O conflito é aí 

visto como uma agressão de vizinhos poderosos a um pequeno país independente. [...]

Na década de 1960, surgiu entre os historiadores de esquerda, como o argentino León Pomer, 

uma nova versão. O conflito teria sido fomentado pelo imperialismo inglês. O Paraguai era um país 

de pequenos proprietários que optara pelo desenvolvimento autônomo, livrando-se da dependên-

cia externa. Brasil e Argentina definiam-se como nações dependentes, baseadas no comércio ex-

terno e no ingresso de recursos e tecnologia estrangeiros. Esses dois países teriam sido manipula-

dos pela Inglaterra para destruir uma pequena nação cujo caminho não lhe convinha. Além disso, 

os ingleses estariam interessados em controlar o comércio do algodão paraguaio, matéria-prima 

fundamental para a indústria têxtil britânica.

Nos últimos anos, a partir de historiadores como 

Francisco Doratioto e Ricardo Salles, surgiu uma nova 

explicação. Não se trata da última palavra no campo da 

História, mas de uma versão [...] mais coerente e bem 

apoiada em documentos. Ela concentra sua atenção 

nas relações entre os países envolvidos no conflito. Tem 

a vantagem de procurar entender cada um desses paí-

ses [...] sem negar a grande influência do capitalismo in-

glês na região. Chama a atenção, assim, para o processo 

de formação dos Estados nacionais da América Latina e 

da luta entre eles para assumir uma posição dominante 

no continente. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1994.  
p. 208-209.

Soldado paraguaio, feito prisioneiro, 
é acompanhado por um oficial de 

cavalaria brasileiro (c. 1865-1870).
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A seção Outras Histórias in-

titulada “Versões sobre a 

Guerra do Paraguai” desen-

volve as competências es-

pecíficas CEH4 e CEH6, bem 

como a habilidade EF08HI18, 

pois discute diferentes ver-

sões sobre a Guerra do Pa-

raguai. Já o texto “Fim da 

escravidão”, incluindo a 

seção Investigando que 

o acompanha, trabalha as 

competências CG1, CG9, 

CCH1, CCH2, CCH5, CCH6 e 

CEH1, bem como a habilida-

de EF08HI20, pois identifica 

e relaciona aspectos das es-

truturas sociais da atualida-

de com os legados da 

escravidão no Brasil e dis-

cute a importância de ações 

afirmativas.

Leitura complementar

Sobre o reconhecimento da importância do abolicionista Luís 

Gama, selecionamos a reportagem a seguir:

[...] 

Nascido em Salvador em 1830, Luiz Gama foi poeta, jorna-
lista e rábula autodidata. Lutou pela libertação de mais de 500 
negros mantidos em regime de escravidão e atuou contra a 
manutenção da escravatura. [...]

Além de receber o título de Patrono da Abolição da Escravidão, 

Luiz Gama também teve seu nome inscrito no Livro dos Heróis 
da Pátria na mesma data, 17 de janeiro de 2018. O Livro de Aço 
fica localizado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo 
Neves, em Brasília, e contém o nome de importantes persona-
lidades da História do Brasil, como Joaquim José da Silva Xa-
vier, o Tiradentes, e José Bonifácio de Andrada e Silva, 
Patriarca da Independência.

Luís Gama é reconhecido por lei como Patrono da Abolição da Escravatura do 
Brasil. 17 jan. 2018. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/central-de-

conteudos/noticias/2018/01-janeiro/luis-gama-e-reconhecido-por-lei-como-
patrono-da-abolicao-da-escravatura-do-brasil-3>. Acesso em: 17 ago. 2018.

 Outras Histórias
Resposta pessoal. A ativi-

dade procura estimular o de-

bate e a reflexão. Recomen-

damos que o professor leia o 

tex to do historiador Boris 

Fausto juntamente com os 

alunos. A His tória, assim 

como outras áreas de estudo, 

é um conhecimento que se 

aprimora com novas pesqui-

sas, novas versões sobre um 

tema, novas fontes desco-

bertas, etc. 
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 Fim da escravidão

Entre 1801 e 1850, cerca de 1,7 milhão de africanos escravizados chegaram 

ao Brasil nos navios negreiros. A escravidão atingia seu ponto máximo. Ter ca-

tivos não era apenas privilégio dos senhores ricos, mas também de pequenos 

proprietários, que tinham escravizados trabalhando nas ruas, nos serviços do-

mésticos e nas roças de subsistência.

 Campanha abolicionista

Após a Guerra do Paraguai, cresceu no país um movimento social e popular 

a favor da abolição, chamado de campanha abolicionista. Os abolicionistas se 

manifestavam por meio de panfletos, artigos, charges e comícios. Multidões 

reuniam-se pelo fim da escravidão. Vários descendentes de africanos faziam 

parte desse grupo, como o advogado Luiz Gama (1830-1882), o engenheiro 

André Rebouças (1838-1898), o jornalista José do Patrocínio (1853-1905) e a 

musicista Chiquinha Gonzaga (1847-1935).

Luiz Gama

Luiz Gama foi um escritor, jornalista, advoga-

do e abolicionista baiano. Ele era filho de Luiza 

Mahin, ex-escravizada, com um fidalgo de 

origem portuguesa. Conta-se que Luiza

participou da Revolta dos Malês e da Sa-

binada. Gama nasceu livre, mas, aos 

10ô anos, foi vendido como escravo por 

seu pai para sanar uma dívida de jogo. 

Aos 18 anos, ele aprendeu a ler e a es-

crever e conseguiu provar na Justiça que 

tinha direito à liberdade. Em São Paulo, 

acompanhou aulas de direito como ouvin-

te e ajudou a libertar mais de 500 pessoas 

escravizadas. Quando não conseguia vencer 

nos tribunais, ele comprava a alforria dos escra-

vizados. Em 2015, Luiz Gama foi reconhecido como 

advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

André Pereira Rebouças

André Pereira Rebouças foi um engenheiro 

e abolicionista baiano. Seus irmãos, Antônio 

e José, também se tornaram engenheiros. 

André foi um dos mais importantes espe-

cialistas em engenharia ferroviária e hi-

dráulica da época e realizou obras para 

o abastecimento de água na cidade do 

Rio de Janeiro. Foi também professor de 

cálculo, botânica, zoologia, arquitetura 

e construção em uma famosa universi-

dade brasileira. Além da abolição da es-

cravidão, defendia a democratização do 

acesso à terra. Ajudou a criar a Sociedade 

Brasileira contra a Escravidão e participou da 

Confederação Abolicionista.

 Retrato de Luiz Gama. 
Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro.

 Retrato de André Rebouças 
por Rodolfo Bernadelli. 
Museu Histórico Nacional, 
Rio de Janeiro.
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Leitura complementar

Outro prisma para a abor-

dagem da Guerra do Paraguai 

é o dos ressentimentos ain-

da existentes em função do 

conflito armado, como o tex-

to a seguir deixa entrever:

Em discurso comemorati-
vo aos 140 anos do fim da 
Guerra do Paraguai, o vice-
-presidente do país, Federico 
Franco, afirmou que a “cica-
trização do povo paraguaio” 
só começará depois que o 
Brasil devolva um suposto 
arquivo militar e o canhão 
“Cristão”, hoje em exibição 
no Museu Histórico Nacio-
nal, no Rio de Janeiro.

“O meu país nunca vai ci-
catrizar a ferida da epopeia 
de 1865 a 1870 se o Brasil 
não devolver o arquivo mili-
tar que injusta e injustifica-
damente retém hoje, como 
também retém o canhão 
Cristão, que devem retornar 
ao Paraguai para que se ini-
cie a cicatrização do povo 
paraguaio”, disse Franco, 
em discurso anteontem. [...] 
Para ele, é “incrível” que o 
Brasil ainda mantenha tro-
féus da guerra.

[...]

Em exibição no Museu 
Histór ico Naciona l ,  o 
“Cristão” recebeu esse no-
me porque foi construído a 
partir de sinos de igreja. A 
arma foi apreendida em fe-
vereiro de 1868, quando o 
Brasil tomou a fortaleza de 
Humaitá, no rio Paraguai.

[...]

MAISONNAVE, Fabiano. Vice 
do Paraguai exige devolução 

de “troféus de guerra” do 
Brasil. Folha de S.Paulo, 

3 mar. 2010. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.

br/fsp/mundo/ft0303201012.
htm>. Acesso em: 25 set. 2018.

 Orientações didáticas
Com base na discussão sobre as campanhas abolicionistas, 

sugerimos que problematize com os estudantes a questão das 

cartas de alforria e os diferentes mecanismos para consegui-las. 

Para essa discussão, indicamos a leitura dos dois artigos a se-

guir. Além de aprofundar as reflexões com o tema, os artigos 

apresentam alguns trechos de alforrias, coletadas em arquivos 

brasileiros. Você pode selecioná-los e reproduzi-los em sala de 

aula para incentivar a análise de fontes históricas.

• GOLDSCHMIDT, Eliana Rea. A carta de alforria na conquista da 

liberdade. IDE, São Paulo, v. 33, n. 50, jul. 2010. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ide/v33n50/v33n50a13.

pdf>. Acesso em: 17 ago. 2018.

• PIRES, Maria de Fátima Novaes. Cartas de alforria: “para não 

ter o desgosto de ficar em cativeiro”. Revista Brasileira de His-

tória. v. 26, n. 52, p. 141-174, 2006. Disponível em: <http://

www.scielo.br/pdf/rbh/v26n52/a07v2652.pdf>. Acesso em: 

17 ago. 2018.

Para contribuir para 

o desenvolvimento 

desse tema, exiba o Mate-

rial Audiovisual “Olhares 

sobre o fim da escravidão: 

documentos e lideranças” 

localizado no material digi-

tal do Manual do Professor.
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Retrato de José do Patrocínio. 
Fotografia do século XIX. 
Coleção particular. 

José do Patrocínio

José do Patrocínio foi um jornalista, farmacêutico, 

escritor e abolicionista. Nascido em Campos, Rio de 

Janeiro, iniciou a carreira de jornalista em 1877, traba-

lhando na Gazeta de Not’cias, periódico publicado no 

Rio de Janeiro, como redator. Nesse veículo, passou a 

escrever textos sobre a abolição. Participou, entre 1880 

e 1888, da Sociedade Brasileira contra a Escravidão e 

da Confederação Abolicionista, organização que fun-

dou em 1883. 

Patrocínio também preparou fugas de cativos e coor-

denou campanhas de arrecadação de fundos para a 

compra da liberdade deles. Foi um dos fundadores da 

Academia Brasileira de Letras.

Chiquinha Gonzaga

Chiquinha Gonzaga foi uma compositora, pianista, 

regente e apoiadora da causa abolicionista. Filha de 

um militar e neta de uma mulher alforriada, Chiqui-

nha foi pioneira para os padrões da época. Compôs 

músicas para 77 peças teatrais e criou cerca de 2 mil 

composições. Participou de festivais artísticos destina-

dos a arrecadar fundos para a compra de liberdade 

para os escravizados. 

Assim como Chiquinha, algumas mulheres da época 

tomaram parte em campanhas abolicionistas, como a 

escritora Maria Firmina dos Reis (1825-1917), a poe-

tisa Maria Amélia de Queirós, a escritora Inês Sabino 

(1853-1911) e a costureira Leonor Porto, que fundou a 

associação abolicionista Ave, Libertas.

Retrato de Chiquinha 
Gonzaga. Fotografia 

do século XIX. 
Coleção particular.

186

 Orientações didáticas
O significado do 13 de maio 

de 1888 como data simbólica 
pode render um bom debate 
em sala de aula. A assinatu-
ra da Lei Áurea pode ser inter-
pretada de várias maneiras, de 
acordo com quem analisa a 
data. Para os simpatizantes da 
Monarquia, a família real e os 
parlamentares foram os úni-
cos responsáveis pela liberta-
ção dos escravizados no Bra-
sil. Para eles, a data é vista de 
forma positiva e a princesa 
Isabel é considerada “a reden-
tora”. Também há quem pense 
que comemorar essa data é 
um engano, já que a lei não 
acabou com a discriminação 
contra os negros no país. Para 
substituir esse 13 de maio, os 
movimentos negros propuse-
ram comemorar o Dia da Cons-
ciência Negra em 20 de no-
vembro, considerado data 
provável da morte de Zumbi, 
líder do Quilombo dos Palma-
res. Nas últimas décadas, o 
dia 13 de maio passou a ser 
visto de forma crítica, não 
como algo positivo ou negati-
vo. Sem afirmar que a prince-
sa Isabel foi bondosa ao liber-
tar os cativos, valoriza-se a 
assinatura da lei como o reco-
nhecimento da pressão dos 
negros (escravizados ou liber-
tos) pelo fim da escravidão. 
Segundo esse ponto de vista, 
em 13 de maio de 1888 não 
houve uma “doação real”, mas 
sim uma conquista popular da 
liberdade.

Indague os alunos a respei-
to das diferenças no significa-
do atribuído às datas come-
morativas.
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 Leis abolicionistas

Em meio às pressões internas e externas, na segunda metade do século 
XIX, o governo e os parlamentares brasileiros criaram leis que libertaram parte 
dos escravizados.

• Lei do Ventre Livre – a lei de 1871 libertava os filhos de mulheres escravi-
zadas nascidos no Brasil, mas os obrigava a ficar com os donos de suas mães 
até os 8 anos. Depois dessa idade, os senhores poderiam escolher entre liber-
tar as crianças e receber uma indenização do governo ou continuar usando o 
trabalho delas até que completassem 21 anos. Essa segunda alternativa foi o 
que ocorreu na maioria das vezes. A lei instituiu também o fundo de eman-
cipação, destinado à compra da liberdade dos cativos. Tudo parecia favorável 
aos senhores, mas os escravizados também tiveram o reconhecimento de um 
direito conquistado ao longo de muito tempo: o direito de poupar recursos 
para comprar a própria liberdade.

• Lei dos Sexagenários – a lei de 1885 libertava os escravizados com mais de 
65 anos. Os abolicionistas e parte da sociedade ficaram indignados com essa 
lei, favorável aos senhores. Afinal, libertar escravizados com mais de 65 anos, 
depois de uma vida toda de trabalho, significava livrar os antigos donos da 
obrigação de sustentar os poucos idosos que tinham conseguido sobreviver à 
escravidão. A maioria dos cativos morria antes de chegar a essa idade.

Essas leis permitiram aos senhores escravistas ganhar tempo e adiar a aboli-
ção definitiva. Elas não resolveram o problema da escravidão, mas transforma-
ram a justiça em um campo de luta pela liberdade. 

Em 13 de maio de 1888 a escravidão foi extinta no Brasil, com a promulga-
ção da chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Ela exercia a regência 
do Império enquanto dom Pedro II, seu pai, viajava pela Europa. Mais de 700 
mil escravizados foram libertados com a Lei Áurea.
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Reprodução da primeira 
página da Gazeta de 

Not’cias de 14 de maio de 
1888, em que se anunciou 
o fim da escravidão no 
Brasil. Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio 
de Janeiro.
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Leitura complementar

O trecho selecionado a 

seguir, oferece algumas pis-

tas sobre a maneira como 

senhores e escravizados 

encararam de formas dife-

rentes o sentido da lei que 

extinguiu a escravidão no 

Brasil.

Aprovada a lei, a expecta-
tiva do caos cresceu entre os 
proprietários. Paralisou-se 
a produção dos engenhos, 
estavam em suspeição as 
antigas relações sociais. 
Prevalecia a “desmoraliza-
ção”, ou seja, a perda da for-
ça moral dos proprietários. 
O [...] barão de Vila Viçosa 
mostrou-se desapontado 
com a atitude de um negro 
que o acompanhou no dia 
12 de maio à cidade de San-
to Amaro, mas que ao saber 
da abolição “tomou tal car-
raspana, que ainda no outro 
dia não podia mexer-se e só 
no dia seguinte apareceu de 
cara toda arrebentada para 
[dizer-lhe] que não queria 
mais ser [seu] criado e ia 
procurar um outro meio de 
vida”. Desiludido e imagi-
nativo, o barão tentou adi-
vinhar o raciocínio dos 
libertos: “se quando nós 
éramos escravos estávamos 
sujeitos ao trabalho de to-
dos os dias, agora que não 
somos escravos não deve-
mos mais trabalhar”. Res-
tou ao proprietário pagar a 
alguns agregados pela con-
clusão da moagem da cana 
e encerrar a produção do 
engenho daquele ano.

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. 
de. O jogo da dissimulação: 

abolição e cidadania negra no 
Brasil. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2009. p. 105.
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 Legados da escravidão

Apesar da abolição da escravidão, a vida dos africanos e dos negros brasilei-
ros continuou difícil depois de 1888. Entre os que tinham vivido a experiência 
da escravidão, eram raros os que conseguiam trabalhar por conta própria ou 
arranjar algum emprego. Muitos continuaram a trabalhar nas mesmas fazen-
das ou nos lugares onde antes eram cativos. Africanos e negros brasileiros não 
eram tratados como cidadãos no pós-abolição.

Mais de cem anos se passaram desde a abolição e os séculos de escravidão ain-
da pesam sobre a sociedade brasileira. Estatísticas atuais mostram que a pobreza 
e a violência afetam mais negros do que brancos na população do país. Observa-
-se também que a taxa de desemprego entre os negros é maior do que entre os 
brancos, e o salário médio dos trabalhadores brancos é superior ao dos negros.

Portanto, é inegável que os negros enfrentam preconceito racial no Brasil. Em 
função disso, o movimento negro tem lutado por ações afirmativas que le-
vem à construção de uma sociedade mais justa e livre. De modo geral, as ações 
afirmativas são medidas especiais que visam combater desigualdades históricas, 
rompendo discriminações raciais, étnicas, religiosas, de gênero, entre outras.

 Conquistas recentes

Em decorrência da mobilização do movimento negro brasileiro, no início do 
século XXI foram aprovadas leis que estabelecem a obrigatoriedade do ensino 
de história da África e de cultura afro-brasileira nas escolas. Essas leis são bem-
-vindas, pois fortalecem a escola como um espaço para a superação de precon-
ceitos e formação de cidadãos.

Outros exemplos de conquistas recentes podem ser dados. O número de mu-
lheres negras chefiando e provendo domicílios cresceu. Isso revela o aumento da 
presença delas no mercado de trabalho. As estatísticas também indicam uma pe-
quena melhora no acesso ao ensino. Se em 2005 apenas 5,5% dos jovens negros 
cursavam o ensino superior, em 2015 esse índice passou para 12,8%.
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IV Marcha das Mulheres 
Negras realizada na cidade 
do Rio de Janeiro pelo fim do 
racismo e do genocídio negro. 
Fotografia de 29 jul. 2018.
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Leitura complementar

Selecionamos, a seguir, 
um texto que pode servir 
como ponto de partida para 
uma discussão em sala de 
aula sobre as conquistas 
dos negros contra as he-
ranças da escravidão.

[...] 

Nas ruas dos centros ur-
banos, jovens, mulheres e 
adultos negros mudam não 
apenas a forma de se vestir 
e de usar o cabelo, como 
também exibem visível or-
gulho do grupo ao qual 
pertencem. A revolução 
cultural atingiu também a 
música e as artes: é crescen-
te o número de grupos que 
se afirmam e fazem sucesso 
com músicas que falam da 
luta contra o racismo. 

Também as famosas no-
velas passaram a exibir fa-
mílias negras e, ainda que 
timidamente, mostram 
personagens negros ocu-
pando lugares de destaque. 
É bom lembrar que até pou-
quíssimo tempo os negros 
eram sempre solitários – 
como se não existissem fa-
mílias negras – e ocupavam 
funções subalternas.

No plano político, a ques-
tão racial, até pouco tempo 
considerada invenção de 
“radicais negros”, ocupa ho-
je crescente espaço na mídia 
e nos debates políticos.

De simples contravenção 
penal, o racismo passou a 
ser considerado crime.

Nas universidades, cresce 
o número de professores e 
pesquisadores negros que 
se ocupam de revisar e cri-
ticar aquelas produções 
“científicas” que serviram 
somente à reprodução do 
racismo.

BENTO, Maria Aparecida 
Silva. Cidadania em preto e 

branco. São Paulo: Ática, 1998. 
p. 77-78.

 Investigando
Resposta pessoal e tema para debate. Depois de ouvir as respos-

tas dos estudantes, destaque que o respeito às diferenças e a tole-
rância são práticas que devem ser compartilhadas por todos. Há 
exemplos de campanhas bem-sucedidas que podem fazer a diferen-
ça no combate ao preconceito: o ano de 2011, por exemplo, foi decla-
rado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Interna-

cional dos Povos Afrodescendentes. O objetivo era fortalecer a coo-
peração local e internacional em benefício dos afrodescendentes, 
garantindo seus direitos econômicos, culturais, sociais e políticos. No 
Brasil, ocorreram exposições e seminários sobre a situação do negro 
e sobre a arte e a cultura afro-brasileira. Em 2003, foi promulgada a 
Lei n. 10.639/2003, que prevê a obrigatoriedade do ensino de história 
da África e de cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras.
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A atual Constituição federal prevê que um dos objetivos fundamentais do 

Estado é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo, cor, 

idade ou qualquer outra forma de discriminação.

O artigo 5o da Constituição determina o seguinte:

• O que compete às 

autoridades e o que 

cabe aos cidadãos na 

luta para acabar com 

os preconceitos? 

Debata o assunto em 

sala de aula com os 

colegas.

Investigando

A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, su-

jeito à pena de reclusão, nos termos da lei; [...]

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.  
Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18 jun. 2018.

Em outras palavras, o racismo é um crime que não se extingue com o tempo 

e também não admite fiança, ou seja, quem for acusado ou pego cometendo 

o delito não pode se defender em liberdade, mediante o pagamento de uma 

quantia em dinheiro.

Lavagem da Estátua de Zumbi dos Palmares realizada no Dia Nacional da Consciência Negra, em Salvador, Bahia. Fotografia de 2017. 

Aristeu Chagas/Fotoarena

189

U
n

id
a

d
e

 3
C

a
p

’t
u

lo
 1

2
D

a
 M

o
n

a
rq

u
ia

 ˆ
 R

e
p

œ
b

li
ca

 Outras indicações
Sugerimos o vídeo O passado presente: os sentidos da escra-

vidão, em que os pesquisadores Lilia Schwarcz e Flávio Gomes 
abordam os avanços na historiografia sobre a escravidão e seus 
reflexos. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/video/
video/O-passado-presente-os-sentidos-da-escravid%C3%A3o>. 
Acesso em: 17 ago. 2018.

Estatísticas atuais demonstram que a violência no Brasil atin-
ge em sua maioria as pessoas negras. A partir de tais dados, su-

gerimos que seja proposto um debate em sala de aula sobre a 
questão. Segundo o Atlas da Violência (2017), a cada 100 pes-
soas vítimas de homicídio no Brasil, 71 são negras. Além disso, 
entre 2005 e 2015, segundo o mesmo relatório, enquanto o nú-
mero de homicídios de mulheres brancas diminuiu cerca de 7%, 
o mesmo índice, entre mulheres negras, aumentou 22%.

Atlas da violência (2017). Disponível em: <http://www.ipea.gov.
br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf p. 30-37>. 
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 Queda da Monarquia

A partir de 1870, o movimento republicano ganhou força. Nesse período, o 
governo do Império entrou em conflito com setores da sociedade como a Igreja ca-
tólica e o Exército. Além disso, à medida que o governo encaminhava as leis aboli-
cionistas, suas relações com os escravistas proprietários de terras ficavam abaladas.

A monarquia enfrentava vários desafios, alguns deles, agravaram a crise do 
Império.

• Escravidão – em 1871, quando foi proposta a Lei do Ventre Livre, as po-
lêmicas sobre a escravidão aumentaram. Isso desgastou a ligação entre os 
proprietários de escravos e a Monarquia. A lei não foi bem recebida por parte 
dos grandes proprietários rurais, que a consideravam uma intromissão do 
Estado nas relações entre os senhores e os escravizados. 

 A lei de 1871 colocou limites à autoridade do senhor e aumentava a chance 
de que os escravizados continuassem lutando pela liberdade. Mais tarde, 
quando foi assinada a Lei Áurea, a abolição não previu o pagamento de inde-
nização aos escravistas, como a maioria deles desejava. Isso contribuiu para 
o rompimento entre os grandes proprietários rurais e o governo imperial. A 
partir daí, muitos deles passaram a apoiar a causa republicana.

• Conflito com a Igreja – desde o período colonial, a Igreja católica estava 
submetida ao Estado pelo regime do padroado. As ordens dadas pelo papa 
precisavam da aprovação do imperador para vigorar no Brasil. Porém, em 
1872, os bispos de Olinda e de Belém decidiram seguir as ordens do papa 
Pio XI, que mandava punir os religiosos maçons. Dom Pedro II solicitou aos 
bispos que suspendessem as punições, mas eles se recusaram e foram con-
denados a quatro anos de prisão. Em 1875, os bispos foram libertados, mas 
as relações entre o monarca e os membros da Igreja ficaram abaladas.

• Conflito com o Exército – durante o Império, a ordem pública dependia mais 
da Guarda Nacional do que do Exército. No entanto, depois da Guerra do Pa-
raguai, o Exército brasileiro foi conquistando importância como força armada. 

Maçom: membro da 
maçonaria, organização 
atuante no Brasil desde 
a independência, que 
defendia os ideais de 
igualdade e fraternidade e 
estava dividida em grupos 
regionais, chamados lojas 
maçônicas.

190

Leitura complementar

Sobre os debates histo-

riográficos acerca do perío-

do de transição entre a 

Monarquia e a República, 

sugerimos a leitura do ex-

certo e artigo a seguir. 

A análise de Emilia Viotti, 
sobre as causas que provoca-
ram a mudança do regime, 
foi de grande importância 
para a historiografia das últi-
mas décadas do século XX, 
pois ela contestava análises 
anteriores que não eram su-
ficientes para explicar todas 
as causas da queda do regime 
monárquico e a instauração 
do regime republicano, e de-
fendia que o regime republi-
cano só foi possível devido a 
mudanças nas estruturas so-
ciais e econômicas, mas que 
estas mudanças não repre-
sentavam uma ruptura no 
sistema, e que isso foi devido 
à continuidade que ocorreu 
nas estruturas econômicas, 
rurais, sociais [...].

Viotti condiciona a troca 
do regime à condição de rei-
vindicação das classes dos 
cafeicultores paulistas, do 
exército e dos civis represen-
tantes da classe média. 

Estudos mais recentes 
nos mostram visões dife-
renciadas sobre a troca do 
regime. [...] Margarida de 
Souza Neves condiciona o 
progresso à aceleração do 
tempo, que permite a per-
cepção destas mudanças 
no processo político asso-
ciados aos conceitos de 
progresso e de civilização, 
ressaltando que a Repúbli-
ca não foi por acaso, e nem 
sem a participação popu-
lar, mas que foi uma res-
posta autoritária e elitista à 
nova condição social que 
vinha se transformando e 
que não condizia mais com 
o regime monárquico.

O estudo de Maria Fer-
nanda Lombardi Fernan-
des remete à interpretação 
da não existência de um 
partido republicano coeso 
e de forte representativi-
dade que tomassem con-
ta do assunto: república. 
Os membros do partido 
republicano tinham dife-

O texto “Queda da Monarquia” 

desenvolve a habilidade 

EF08HI15, porque identifica 

e analisa os sujeitos envolvi-

dos nas disputas políticas 

durante o Segundo Reinado.
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Nesse período, o governo imperial teve alguns atritos com o Exército que, 

por exemplo, se recusava a capturar escravizados fugitivos. Além disso, alguns 

comandantes militares foram punidos por divulgar na imprensa opiniões favo-

ráveis à abolição. Nesse contexto, surgiu, em 1886, a Questão Militar, provo-

cada pela recusa dos chefes do Exército, como o marechal Deodoro da Fonseca 

(1827-1892), em punir militares que se manifestassem sobre temas políticos. O 

Exército foi deixando claro que não iria utilizar sua força militar para defender 

o grupo dos escravocratas. 

• O movimento republicano – as ideias republicanas vinham ganhando for-

ça desde o fim da Guerra do Paraguai, em 1870. Nesse mesmo ano, foi 

lançado no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano, que declarava: “somos 

da América e queremos ser americanos”, isto é, pertencemos a um conti-

nente em que os países adotam a República. Três anos depois, foi fundado 

o Partido Republicano Paulista. Ricos fazendeiros de café ingressaram no 

partido, que contava com seguidores no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e 

no Rio Grande do Sul.

 Proclamação da República

As oposições contra a Monarquia tornaram possível a proclamação da República 

no Brasil. Percebendo a difícil situação em que se encontrava, o governo imperial 

apresentou à Câmara dos Deputados um programa amplo de reformas que incluía 

liberdade religiosa, ampliação do ensino, autonomia para as províncias e mandato 

temporário para os senadores. Porém, tais reformas chegaram tarde demais. 

Em 15 de novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca assumiu o 

comando das tropas rebeladas contra o governo. Naquela mesma noite, for-

mou-se o governo da República do Brasil.

No dia seguinte, dom Pedro II recebeu um documento do novo governo, 

solicitando que ele e sua família saíssem do país. Essa ordem foi cumprida na 

noite do mesmo dia, 16 de novembro. O novo governo tinha pressa em afastar 

a família imperial do Brasil, temendo reações favoráveis ao imperador.

Antônio Luiz Ferreira 
fotografou a missa a céu 
aberto feita para celebrar a 
abolição da escravidão. Essa 
missa reuniu uma multidão em 
17 de maio de 1888, no campo 
de São Cristóvão, na cidade 
do Rio de Janeiro. Instituto 
Moreira Salles, São Paulo.
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rentes opiniões, e por isso 
tratavam de forma dife-
renciada questões que não 
combinavam com a repú-
blica, como, por exemplo, 
a abolição dos escravos. 
Da mesma forma, era a 
posição dos militares que 
possuíam orientação abo-
licionista, e viam a impos-
sibilidade de proclamar a 
República com o regime 
escravista ainda vigente. 
[...]

Já na concepção de Ana 
Luiza Backes a República 
foi originada pela propa-
ganda republicana e pela 
força política que daí se 
evoluiu devido aos ataques 
diretos aos fundamentos 
do Império e de suas ba-
ses, não se convencendo 
[de] que foi um golpe mili-
tar e sem participação po-
pular, pois a propaganda 
at i ng ia d i re ta mente a 
população. 

Ângela Alonso defende 
fortemente a propaganda 
republicana e a atuação da 
geração de 1870 no processo 
de mudança do regime po-
lítico do país. [...] Para Ma-
ria Campello de Souza a 
instauração da República 
foi outra forma de manter o 
país centralizado em mãos 
de poucos, porém, o dife-
rencial era que seria em 
mãos de grandes produto-
res que comandavam a si-
tuação econômica do país e 
que queriam maior repre-
sentatividade política.

Percebe-se que mesmo 
havendo pontos diferen-
ciados entre estes autores, 
pontos em comum se des-
tacam; a ação da geração 
de 1870 e a criação do Par-
tido Republicano [...] [e 
da] participação popular 
neste processo de trans-
formação.

SANTA ROSA, Silmara Den-
cati. A crise imperial e a pers-

pectiva republicana: alguns 
fatores que determinaram o 

fim do império. Revista Outras 

Fronteiras, v. 1, n. 1, p. 151-153, 
jun. 2014. Disponível em: 

<https://ppghis.com/outras
fronteiras/index.php/

outrasfronteiras/article/
download/89/25>. Acesso em: 

18 ago. 2018.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Rap é uma linguagem musical que mescla ritmos 

do continente africano, da Jamaica e dos Estados 

Unidos. Em geral, os raps narram acontecimentos 

cotidianos e denunciam a opressão sofrida por 

quem mora nas periferias de grandes cidades. Os 

compositores e intérpretes de rap são chamados 

de rappers ou MC’s (Mestres de Cerimônias). No 

Brasil, são comuns raps que têm como base o 

samba ou sons eletrônicos. Levando essas infor-

mações em consideração, responda:

a) Como podemos relacionar o rap à capoeira?

b) Você conhece alguma letra de rap? Qual? So-

bre o que ela trata?

c) Em grupo, criem um rap e apresentem-no a 

seus colegas.

2. Na segunda metade do século XIX, o artista An-

gelo Agostini (1843-1910) criou charges sobre as 

contradições sociais de sua época. 

 A seguir, observe uma charge de Agostini sobre a 

volta dos soldados brasileiros que lutaram na Guer-

ra do Paraguai. Junto com essa charge, foi publica-

da a legenda: “Cheio de glória, coberto de louros, 

depois de ter derramado seu sangue em defesa 

da pátria [...], o voluntário volta ao seu país natal 

para ver sua mãe amarrada a um tronco! Horrível 

realidade!...”.

a) Quem é o autor da charge e quando ela foi 

criada?

b) Como o soldado reage quando observa a cena 

ao fundo? Explique.

c) A charge faz uma crítica social ao Brasil do sé-

culo XIX. Que crítica é essa?

Refletir e ampliar

[...] A Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) estima que existam pelo menos 
12,3 milhões de pessoas submetidas a traba-
lho forçado em todo o mundo [...]

Em 2003, [no Brasil] foi lançado o Plano Na-
cional para a Erradicação do Trabalho Escravo, 
e para o seu acompanhamento foi criada a Co-
missão Nacional de Erradicação do Trabalho 
Escravo (Conatrae), com a participação de ins-
tituições da sociedade civil pioneiras nas ações 
de combate ao trabalho escravo no país. [...]

Porém, passados mais de seis anos, a legis-

lação praticamente não foi aplicada, deixan-

do no ar a sensação de impunidade, aponta-

da pela OIT como uma das principais causas 

do trabalho forçado no mundo. […]

Trabalho escravo atualmente. Em discuss‹o!, 
14 jul. 2011. Disponível em: <www.senado. 
gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO 

/trabalho-escravo/trabalho-escravo 
-atualmente.aspx>.  

Acesso em: 18 jun. 2018.

Fontes históricas

3. Leia o trecho da notícia a seguir e, depois, responda às questões.

Charge 
criada por 
Angelo 
Agostini, 
publicada 
na revista 
A Vida 

Fluminense, 
em 1870. 
Biblioteca 
Nacional, 
Rio de 
Janeiro. 
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Integrar com GEOGRAFIA
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 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. a) Resposta pessoal. É 

possível indicar que o rap 
e a capoeira são produ-
ções culturais desenvolvi-
das por afrodescendentes 
na América. Além disso, o 
rap e a capoeira podem 
ser considerados formas 
de resistência à opressão 
que esses grupos sofre-
ram. 

 b) e c) Respostas pes-
soais. O objetivo dessa 
atividade é estimular a 
criatividade dos estudan-
tes e valorizar as produ-
ções culturais dos afro-
descendentes no conti-
nente americano.

Fontes históricas 
2. a) O autor é Angelo Agostini 

e a charge foi criada em 
1870.

 b) O soldado na charge es-
tá representado com as 
mãos na cabeça e o corpo 
em posição de alerta, o 
que revela uma reação ne-
gativa de preocupação ou 
tensão, por exemplo.  

 c) A charge faz uma crítica 
à escravidão e à situação 
dos soldados negros. O 
chargista denuncia a con-
tradição do período, em 
que esse tipo de soldado 
era recrutado para comba-
ter na Guerra do Paraguai, 
colocando sua vida em ris-
co em defesa do Brasil, 
mas, quando voltava, não 
havia nenhuma mudança 
social, já que era obrigado 
a ver sua mãe, escrava, 
submetida à violência. 

Integrar com Geografia
3. a) O texto menciona o Plano Nacional para a Erradicação do Tra-

balho Escravo.

 b) Resposta pessoal. A partir do artigo, podemos perceber que 
a escravidão no Brasil ainda é uma realidade. No entanto, os es-
cravos não são mais definidos por meio de sua origem ou de sua 
cor, como ocorria durante o período da escravidão moderna. 

Atualmente, trabalhadores rurais de baixa renda são as 
principais vítimas da escravidão. 

 c) Atividade experimental. Se possível, peça aos estudan-
tes que visitem o site da campanha Por uma infância sem 
racismo, disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/
multimedia_19297.htm>. Acesso em: 18 ago. 2018. Sugeri-
mos que os cartazes produzidos pelos estudantes sejam 
expostos em um painel. 
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Integrar com LÍNGUA PORTUGUESA

No álbum

[...]

Desculpa, meu caro amigo,

Eu nada te posso dar;

Na terra que rege o branco,

Nos privam té de pensar!...

Ao peso do cativeiro

Perdemos razão, e tino,

Sofrendo barbaridades,

Em nome do Ser Divino!!

[...]

Saudades do escravo

Escravo — não, não morri

Nos ferros da escravidão;

Lá nos palmares vivi,

4. O abolicionista Luiz Gama escreveu a obra de 
poesia Primeiras trovas burlescas de Getulino em 
1859. A seguir, leia trechos de dois poemas dessa 
obra e responda às questões.

a) Em sua opinião, que aspectos da vida de Luiz 
Gama se reêetem nesses versos?

b) Explique, com suas palavras, os versos “Na 
terra que rege o branco, / Nos privam té de 
pensar!...”.

c) Escolha um dos poemas e elabore alguns ver-
sos para continuá-lo. 

d) Crie uma expressão artística inspirando-se em 
um dos poemas. Pode ser um desenho, uma 
fotomontagem, um vídeo, etc. 

Tenho livre o coração!

[...]

Escravo — não, ainda vivo,

Ainda espero a morte ali;

Sou livre embora cativo,

Sou livre, ainda não morri! 

[...]

GAMA, Luiz. Primeiras trovas burlescas de Getulino. 
São Paulo: Typ Bentley Júnior, 1904, p. 35, 196-198. 

Disponível em: <https://digital.bbm.usp.br/ 
handle/bbm/4270>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

a) O que tem sido feito para erradicar o trabalho 
escravo no Brasil?

b) Discuta com seus colegas as relações entre a 
notícia e o conteúdo deste capítulo. Na opinião 
de vocês, podemos afirmar que a escravidão foi 
totalmente abolida após o dia 13 de maio de 
1888? Quais são as possíveis diferenças entre 

a escravidão que existia até o século XIX e a 
escravidão contemporânea?

c) Em grupo, criem uma campanha de combate 
ao trabalho escravo. Que atividades e dicas de 
conscientização a campanha poderia promo-
ver? Registrem suas ideias em um cartaz ou em 
um folheto.

Para saber mais

Na internet
• Museu Histórico Nacional:  

<http://mhn.museus.gov.br/>. 
Página do Museu Histórico Nacional, situado no 
Rio de Janeiro. Entrando no link Exposições, é 
possível visualizar as peças do acervo do museu.

• Heróis de todo mundo:  
<http://antigo.acordacultura.org.br/herois/>. 
Nesse link, você acessa o canal Heróis de todo 

mundo, com biografias e imagens de diversas 
personalidades negras brasileiras. Há textos 
sobre a compositora Chiquinha Gonzaga, o 
médico Juliano Moreira, o geógrafo Milton 
Santos, entre muitos outros. 
(Acesso em: 18 jun. 2018.)

Nos livros
• ARAÚJO, Iramir; INÁCIO, Beto; FREIRE, 

Ronilson. Balaiada: a guerra do Maranhão. 
São Luís: Dupla Criação, 2009. 
A história da Balaiada em quadrinhos.  
A obra mostra a participação popular na 
Balaiada. Os roteiristas pesquisaram as cartas 
dos revoltosos e da repressão.

Nos filmes
• O fio da memória (Brasil). Direção de Eduardo 

Coutinho. 1991. 115 min.  
O filme apresenta muitos dos problemas 
enfrentados pelos negros em seu cotidiano.
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Integrar com Língua 
Portuguesa
4. a) Tema para reflexão. Es-

timule a leitura dos versos 
e das informações sobre o 
autor. Em sua obra e em 
sua vida, Luiz Gama de-
nunciou a escravidão e lu-
tou para libertar muitas 
pessoas. Segundo o histo-
riador Boris Fausto, Luiz 
Gama “tem uma biografia 
de novela” (FAUSTO, B. His-
tória do Brasil. São Paulo: 
Edusp, 1994. p. 219).

 b) Resposta pessoal. É im-
portante que os estudan-
tes notem que os versos 
se referem à escravidão e 
à anulação dos direitos e 
da autonomia dos negros 
como indivíduos.

 c) e d) Estimule a criativi-
dade dos estudantes. Para 
mais informações sobre 
Luiz Gama, sugerimos as 
referências a seguir: 

• INSTITUTO Luiz Gama. Quem 

foi Luiz Gama? Disponível 
em: <http://institutoluizga 
ma.org.br/l/>. Acesso em: 
17 ago. 2018.

• SANTOS, Luiz Carlos. Luiz 

Gama. São Paulo: Summus, 
2010. (Coleção Retratos do 
Brasil Negro).

Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências e habilidades da 
BNCC:

• CG1 (atividades 1 e 3);

• CG2 (atividades 1, 3 e 4);

• CG3 (atividades 1, 2 e 4);

• CG4 (atividades 1, 3 e 4);

• CG9 (atividades 3 e 4);

• CCH2 (atividades 1 e 3);

• CCH5 (atividades 1, 2 e 3);

• CEH1 (atividades 1, 2 e 3);

• CEH3 (atividades 2 e 4);

• CEH4 (atividade 4);

• EF08HI19 (atividade 1);

• EF08HI20 (atividades 1 
e 3).

Para avaliar o aprendizado de seus estudantes, verifi-
que a Proposta de Acompanhamento da Aprendizagem 

para o 3o bimestre localizada no material digital do Ma-
nual do Professor.
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UNIDADE 4

13
Domínio das grandes 
potências

CAPÍTULO

• Geralmente, as palavras vulcão, 

vento e tempestade são usadas para 

indicar fenômenos da natureza. Na 

sua interpretação, por que Tocqueville 

usou essas expressões para se referir 

à sociedade? Reflita e comente sua 

opinião com seus colegas.

Investigando

Europa no 
sŽculo XIX

No século XIX, uma série de revoluções 

agitou a Europa. Em um discurso feito na 

Câmara dos Deputados da França, em 

janeiro de 1848, o historiador Alexis de  

Tocqueville afirmou: “Estamos dormindo 

em cima de um vulcão. Sopra o vento das 

revoluções; uma tempestade se aproxima”. 

Neste capítulo vamos estudar alguns  

ideais que inspiraram essas revoluções e 

conhecer aspectos da unificação da Itália 

e da Alemanha.
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 Objetivos do capítulo
• Compreender  as condi-

ções da “onda revolucioná-
ria” que se espalhou por 
diversas sociedades euro-
peias no século XIX.

• Apresentar as correntes 
do liberalismo, nacionalis-
mo, anarquismo e socialis-
mo no período.

• Discutir as revoluções em 
1830 e em 1848 e o governo 
de Luís Bonaparte na França.

• Abordar os processos de 
unif icação na Itália e na 
Alemanha.

 Investigando
Essa atividade estimula a in-

terpretação de textos. As pala-
vras vulcão, vento e tempesta-

de são usadas por Tocqueville 
para construir imagens que in-
dicam perigo (“Estamos dor-
mindo em cima de um vulcão”), 
mudanças (“Sopra o vento das 
revoluções”) e agitações (“uma 
tempestade se aproxima”). 

 Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objeto de conhecimento Habilidade

Nacionalismo, revoluções e as novas na-
ções europeias

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.
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Gravura representando a Proclamação 
da República na França, em 1848, em 
frente à Coluna de Julho.

195

Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG4.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH2; CCH5; CCH6; CCH7.

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4.

 Orientações didáticas
No início do século XIX, com a restauração das antigas monar-

quias, viveu-se na Europa um certo clima de tranquilidade política. 

Tratava-se, porém, de uma tranquilidade aparente, pois a disposi-

ção revolucionária não havia desaparecido e alimentou, no perío-

do de 1815-1848, uma série de revoltas liberais e movimentos 

nacionalistas e socialistas. Além disso, ocorreram os processos 

de unificação da Alemanha e da Itália. Por meio do conteúdo aqui 

trabalhado, debata com os estudantes os significados das noções 

de conservadorismo e progressismo em política. Outras noções 

básicas utilizadas ao longo do capítulo que merecem ser discuti-

das são: liberalismo, nacionalismo, anarquismo e socialismo.

Para auxiliar em seu plane-

jamento escolar e na orga-

nização de suas aulas, 

verifique o Plano de Desen-

volvimento para o 4o bi-

mestre , localizado no 

material digital do Manual 

do Professor.
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Movimentos revolucionários

anteriores a 1848

1848

1849

A reação

Batalhas

Cantões liberais

Cantões conservadores –

1845-1847

Países afetados pelas

revoltas de 1848

Insurreições de 1848

Movimentos operários

(cartismo) – 1848

Revolução húngara – 1848-1849

Fronteiras de 1815

Confederação germânica

Novos governos, velhos problemas

O Congresso de Viena (1814-1815) reuniu representantes das potências eu-

ropeias e tinha como principal objetivo restabelecer as monarquias absolutistas 

e as antigas divisões políticas (fronteiras) na Europa pós-Napoleão. No entanto, 

essas decisões revoltaram diversos grupos sociais, que se sentiram prejudicados 

pela permanência de velhos problemas. 

Nesse contexto, surgiram movimentos revolucionários inspirados em corren-

tes do liberalismo, nacionalismo, anarquismo e socialismo.

Fonte: elaborado com base em 
DUBY, Georges. Atlas histórico 

mundial. Madri: Editorial Debate, 
1992. p. 83.

Revoltas liberais (século XIX)

 Liberalismo

O liberalismo político defendia a organização dos poderes do Estado em 

Legislativo, Executivo e Judiciário. Esses poderes seriam limitados por uma Cons-

tituição que garantiria os direitos e deveres dos cidadãos. Os liberais também 

defendiam a liberdade de expressão, associação e crença. Assim, por exemplo, 

todo cidadão poderia praticar livremente sua religião.

O liberalismo econômico era favorável a liberdades que incluíam a defesa 

da propriedade privada, do livre-comércio, do trabalho livre e da livre concor-

rência. No cenário por eles imaginado a intervenção do Estado na economia 

e na vida das pessoas seria a menor possível. O Estado serviria para garantir o 

direito à propriedade privada e que os poucos serviços públicos fossem execu-

tados e punir aqueles que transgredissem as leis.
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Leitura complementar

Recomendamos a seguir 

a leitura da definição de nação 

apresentada por Benedict An-

derson na obra Comunidades 

Imaginadas.

Assim, dentro de um es-
pírito antropológico, pro-
ponho a seguinte definição 
de nação: uma comunidade 
política imaginada – e ima-
ginada como sendo intrin-
secamente limitada e, ao 
mesmo tempo, soberana.

Ela é imaginada porque 
mesmo os membros da mais 
minúscula das nações ja-
mais conhecerão, encontra-
rão ou nem sequer ouvirão 
falar da maioria de seus 
companheiros, embora to-
dos tenham em mente a 
imagem viva da comunhão 
entre eles. [...]. [O filósofo e 
antropólogo de origem tche-
ca Ernest André] Gellner [...] 
decreta, com certa ferocida-
de, que “o nacionalismo não 
é o despertar das nações pa-
ra a autoconsciência: ele in-
venta nações onde elas não 
existem”. Mas o inconve-
niente dessa formulação é 
que Gellner está tão aflito 
para mostrar que o naciona-
lismo se mascara sob falsas 
aparências, que ele identifica 
“invenção” com “contrafa-
ção” e “falsidade”, e não com 
“imaginação” e “criação”. 
Assim, ele sugere, implicita-
mente, que existem comuni-
dades “verdadeiras” que, 
num cotejo com as nações, 
se mostrariam melhores. Na 
verdade, qualquer comuni-
dade maior que a aldeia pri-
mordial do contato face a 
face (e talvez mesmo ela) é 
imaginada. As comunidades 
se distinguem não por sua 
falsidade/autenticidade, mas 
pelo estilo em que são ima-
ginadas [...].

Imagina-se a nação limi-
tada porque mesmo a maior 
delas, que agregue, diga-
mos, um bilhão de habitan-
tes ,  possu i  f ronte i ra s 
finitas, ainda que elásticas, 
para além das quais existem 
outras nações. Nenhuma 
delas imagina ter a mesma 

O texto “Novos governos, 

velhos problemas”, incluin-

do o boxe Investigando, de-

senvolve as competências 

gerais e específicas CG1, 

CG2, CCH2, CCH5, CCH6, 

CEH1, CEH2, CEH3 e CEH4. 

 Investigando
Resposta pessoal. Sugerimos que realize a atividade oralmente 

e discuta os sentidos da palavra anarquia conhecidos pelos estu-

dantes. Em situações do cotidiano, a palavra anarquia costuma ser 

usada com o sentido de “falta de organização, confusão ou bagun-

ça”. Ressalte que esses significados mais contemporâneos têm 

pouca relação com as concepções de anarquia desenvolvidas por 

teóricos como Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin.

 Orientações didáticas
Para trabalhar o conceito de nacionalismo, retome as questões já 

apresentadas no capítulo 11 em relação à formação de um imaginá-

rio nacional no Brasil. Os alunos podem ser convidados a discutir os 

paralelos entre os processos nacionalistas tendo como ponto de par-

tida uma realidade que lhes é mais familiar. Espera-se que eles ob-

servem a existência de fatores comuns aos projetos nacionais, tais 

como a valorização de culturas populares e tradicionais e a constru-

ção de uma história e de heróis para essas nações em formação.
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 Nacionalismo

O nacionalismo é um movimento social que exalta características de uma 

nação (idioma, costumes e tradições históricas) e defende que o Estado seja a 

soma das instituições que administram a nação. 

As ideias nacionalistas foram importantes nos movimentos de unificação da 

Itália e da Alemanha e para a criação da identidade e do imaginário de muitos 

países, como foi o caso do Brasil. Os exageros do nacionalismo podem gerar 

xenofobia, que significa ódio ou aversão a estrangeiros.

 Anarquismo

Na linguagem política, o termo anarquia está relacionado à ausência de 

governo ou de autoridade. Deriva do grego a(n) (contrário) e arquia (poder).

Os anarquistas defendiam a construção de uma sociedade mais igualitária. 

Criticavam a exploração do trabalhador e a concentração de riquezas nas mãos 

de poucos. Entre os representantes do anarquismo destacaram-se Pierre-Joseph 

Proudhon (1809-1865) e Mikhail Bakunin (1814-1876). 

No projeto desses autores, a propriedade privada dos meios de produção 

(terras e máquinas, por exemplo) seria abolida, pois ela constituía um roubo ao 

ser obtida pela exploração do trabalho alheio. Grande parte dos bens pertence-

ria à coletividade, formada por pessoas livres que produziriam o necessário para 

a vida comum. As pessoas desfrutariam de igualdade e liberdade, vivendo em 

uma sociedade harmônica onde cooperariam com o bem-estar coletivo.
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Caricatura que representa 
Pierre-Joseph Proudhon 
destruindo a propriedade 
privada. Litografia impressa 
em 1848.

• Você já conhecia o 

sentido da palavra 

anarquia? Em qual 

contexto você a 

escutou?

Investigando
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extensão da humanidade. 
Nem os nacionalistas mais 
messiânicos sonham com o 
dia em que todos os mem-
bros da espécie humana se 
unirão à sua nação, como 
por exemplo na época em 
que os cristãos podiam so-
nhar com um planeta total-
mente cristão.

Imagina-se a nação sobe-
rana porque o conceito nas-
ceu na época em que o 
Iluminismo e a Revolução 
estavam destruindo a legiti-
midade do reino dinástico 
hierárquico de ordem divi-
na. Amadurecendo numa 
fase da história humana em 
que mesmo os adeptos mais 
fervorosos de qualquer reli-
gião universal se defronta-
vam inevitavelmente com o 
pluralismo vivo dessas reli-
giões e com o alomorfismo 
entre as pretensões ontoló-
gicas e a extensão territorial 
de cada credo, as nações so-
nham em ser livres – e, 
quando sob dominação di-
vina, estão diretamente sob 
Sua égide. A garantia e o 
emblema dessa liberdade é 
o Estado Soberano.

E, por último, ela é imagi-
nada como uma comunida-
de porque, independen-
temente da desigualdade e 
da exploração efetivas que 
possam existir dentro dela, 
a nação sempre é concebida 
como uma profunda cama-
radagem horizontal. No 
fundo, foi essa fraternidade 
que tornou possível, nestes 
dois últimos séculos, que 
tantos milhões de pessoas 
tenham-se disposto não 
tanto a matar, mas sobretu-
do a morrer por essas cria-
ções imaginárias limitadas.

ANDERSON, Benedict R. 
Comunidades imaginadas: 

reflexões sobre a origem e a 
difusão do nacionalismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 
2008. p. 32-34.

Atividade complementar

• Releia os textos sobre liberalismo e anarquismo. Produza uma redação comparando essas duas correntes e apontando as se-

melhanças e diferenças existentes entre elas. Debata as ideias levantadas com os demais alunos.

 Produção pessoal. Por meio da atividade, os alunos poderão desenvolver competências de análise, comparação e interpreta-

ção de texto. Espera-se que eles observem, por exemplo, a diferença entre o modo como a liberdade é apresentada por liberais 

e anarquistas. Além disso, as produções poderão trabalhar temas como a propriedade privada, a existência ou ausência de 

Estados reguladores.

Como sugestão para tra-

balhar essas habilidades, 

acompanhe a Sequência 

Didática “Europa no sécu-

lo XIX” localizada no mate-

rial digital do Manual do 

Professor.
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 Socialismo

A palavra socialismo se refere a teorias políticas que priorizam mais os in-

teresses sociais do que os interesses individuais. Há uma grande variedade de 

teorias socialistas.

Entre os representantes das primeiras correntes socialistas estavam Saint-Simon 

(1760-1825) e Robert Owen (1771-1858). Eles acreditavam na transformação da 

sociedade por meios pacíficos e graduais, algo considerado difícil de ser alcan-

çado. Por isso, foram chamados de socialistas utópicos por seus adversários.

O conde francês Saint-Simon criticou o liberalismo econômico e a exploração 

dos trabalhadores. Defendia a extinção da propriedade privada e das diferenças 

de classe. Desejava a construção de uma sociedade em que cada um ganhasse 

de acordo com o valor de seu trabalho. 

O industrial inglês Robert Owen acreditava na organização da sociedade em 

comunidades cooperativas, compostas de operários, em que cada um rece-

beria de acordo com as horas trabalhadas. Owen implantou escolas e creches 

em suas fábricas na Escócia, atitude considerada incomum à época. 

Socialismo marxista

O socialismo marxista foi criado pelos pensadores Karl Marx (1818-1883) e 

Friedrich Engels (1820-1895), a partir da observação e da crítica ao capitalismo. 

Além disso, eles atuaram em associações comunistas que lutavam pelos direitos 

dos operários. As teorias marxistas despertam diversas polêmicas e debates até 

os dias de hoje.

Entre os livros desses pensadores, destacamos o Manifesto comunista (1848), se-

gundo o qual a história de todas as sociedades é a história das lutas de classes. Nas 

sociedades industriais, essa luta envolvia duas classes sociais opostas: a burguesia e 

o proletariado. Os burgueses eram os donos dos meios de produção. Já os proletá-

rios eram os trabalhadores, que vendiam sua força de trabalho em troca de salários.

De acordo com Marx e Engels, os trabalhadores deveriam se unir para lutar con-

tra as injustiças do sistema capitalista e fazer a revolução social rumo ao socialismo.

 França

Durante a primeira metade do século XIX, ocorreram revoluções na França 

em 1830 e em 1848.

• Por que é importante, 

em uma sociedade 

democrática, valorizar 

a solução de conflitos 

por meios pacíficos? 

Debata o assunto 

com seus colegas.

Investigando
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Tela de autoria de Léon 
Cogniet que mostra a 

bandeira tricolor erguida na 
Revolução de 1830 na França. 

Essa bandeira substituiu a 
antiga, branca e com lírios, 

que representavam a dinastia 
Bourbon. A obra pertence 

ao Museu de Belas Artes de 
Orleans, na França.

198

O texto “França”, incluindo 

o boxe Investigando, desen-

volve as competências ge-

rais e específicas CG1, 

CCH2, CCH5, CCH7, CEH1, 

CEH2 e CEH3. 

 Investigando
Resposta pessoal. Uma sugestão para a condução desta ativi-

dade é debater o tema Cultura de Paz na contemporaneidade e suas 

relações com as sociedades democráticas. Tal discussão aponta 

para possibilidades de interação entre os alunos, os pais e a comu-

nidade escolar. Os alunos poderão compreender a importância de 

conhecer suas responsabilidades e seus direitos, de respeitar e aco-

lher as diferenças existentes no mundo e de encontrar soluções não 

violentas que garantam a existência dessa pluralidade. Uma socie-

dade verdadeiramente democrática deverá prezar por sua plurali-

dade, algo que só pode ocorrer por meio de estratégias de mediação 

e cooperação não violentas.
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 Revolução de 1830 

No Congresso de Viena ficou decidido que o trono francês seria entregue 

a Luís XVIII, irmão do rei Luís XVI, guilhotinado durante a Revolução Francesa. 

Assim, foi restaurada a dinastia dos Bourbon.

Ao longo dos reinados de Luís XVIII, entre 1814 e 1824, e de Carlos X, entre 

1824 e 1830, houve repressões violentas às oposições, especialmente aos par-

tidários de Napoleão e do liberalismo. Carlos X, por exemplo, mandou censurar 

a imprensa e deu o controle do ensino à Igreja católica. Foi então que boa parte 

da sociedade francesa organizou uma reação aos ultraconservadores que dese-

javam a volta do absolutismo.

Além da insatisfação com o regresso das monarquias, uma série de pro-

blemas econômicos aumentou o descontentamento popular. Nesse cenário, a 

oposição deflagrou a Revolução de 1830. Carlos X foi derrubado e substituído 

por Luís Filipe de Orléans, que também pertencia a um dos ramos dinásticos 

dos Bourbon, mas apoiava os liberais.

A Revolução de 1830 repercutiu em regiões da Europa como a atual Itália, Bél-

gica, Prússia, Espanha, Portugal e Polônia. Seus efeitos foram sentidos de algum 

modo até no Brasil, quando dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em 1831.
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A liberdade guiando o povo, obra do artista Eugène Delacroix, que representa a Revolução de 1830. A jovem que aparece no centro da 
obra se transformou em um símbolo da liberdade e da República francesa.
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 Orientações didáticas
Léon Cogniet (1794-1880) foi um pintor francês que produ-

ziu obras de temática histórica e retratos. A obra As bandeiras, 
de 1830, é um óleo sobre tela e pertence ao Museu de Belas 
Artes de Orléans, na França. A atual bandeira francesa come-
çou a ser esboçada após os eventos de 1789. O artista repre-
senta a transformação da bandeira branca com o símbolo mo-
nárquico para a versão tricolor da Revolução de 1830. Em 
algumas interpretações sobre a composição, a transformação 

do céu entre azuis e vermelho é uma indicação de uma sequên-

cia de episódios que marcaram um período violento na história 

do país. A obra é também considerada vanguardista por conter 

uma narrativa perturbadora desses episódios sem expressá-

-los em uma composição de batalha mais tradicional à época. 

Assim, vê-se uma passagem histórica entre as bandeiras re-

presentadas, bem como uma percepção da violência desses 

processos sem que quaisquer indivíduos sejam representados 

de forma figurativa.
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 Revolução de 1848 

No reinado de Luís Filipe (1830-1848), houve um desenvolvimento dos seto-
res financeiro e industrial da França. Além disso, o governo francês iniciou sua 
expansão imperialista em direção à África, à Ásia e à Oceania.

Conhecido como “rei burguês” ou “rei dos banqueiros”, Luís Filipe procurou 
garantir uma ordem social interna que não atrapalhasse a liberdade econômica 
de industriais, banqueiros e grandes comerciantes. O objetivo era favorecer o 
desenvolvimento capitalista francês.

Porém, a partir de 1846, uma sucessão de problemas sociais e econômicos es-
palharam uma crise pelo país. Essa crise se fez sentir, por exemplo, no aumento 
da miséria, nas más colheitas agrícolas, na queda da produção industrial, nas 
greves operárias e nas campanhas políticas pela reformulação do sistema elei-
toral. Assim, o governo de Luís Filipe se enfraqueceu.

Nesse contexto, a burguesia liberal e os trabalhadores uniram-se tempora-
riamente contra o governo. Um grande levante de trabalhadores, estudantes e 
setores da Guarda Nacional derrubou Luís Filipe do poder, na chamada Revo-

lução de 1848.
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Charge de 1848, do desenhista Francês Honoré Daumier. O título Gargântua satiriza a avareza do rei Luís Filipe, que deixa a população 
francesa sem alimentação.
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 Orientações didáticas
A Liberdade guiando o povo 

é uma pintura de Eugène Dela-
croix (1798-1863) produzida 
em 1830 em comemoração à 
queda do monarca Carlos X e 
aos eventos da Revolução de 
Julho de 1830.

Na pintura, na página 199, 
vemos uma mulher indicada 
como a representação da Liber-
dade segurando a bandeira tri-
color francesa e guiando o povo. 
A mulher também segura um 
mosquete e está cercada de in-
divíduos que carregam armas 
semelhantes. Aos seus pés, ve-
mos os corpos dos derrotados 
que formam um pedestal sobre 
o qual a Liberdade se projeta 
em um ponto central da tela. 
Próximo à Liberdade, há quatro 
personagens importantes na 
narrativa a ser contada: um po-
licial aos pés da personagem, 
um burguês com sua cartola, 
um proletário com uma boina e 
um menino de rua que empu-
nha duas pistolas. Esse menino 
inspirou Victor Hugo na criação 
do personagem Gavroche na 
obra Os Miseráveis. Mais ao fun-
do, é possível ver um estudante 
que veste um chapéu bicorne, 
outro personagem importante, 
pois identifica a participação de 
diversas camadas sociais no 
evento.

Cabe observar, ainda, como 
a composição foi realizada a 
partir de tons de azul, vermelho 
e branco, seguindo os elemen-
tos da bandeira francesa. A obra 
de Delacroix é considerada um 
marco na transição entre telas 
iluministas e o Romantismo 
francês. Nela, as cores e a nar-
rativa são valorizadas em opo-
sição a um traço preciso típico 
do período anterior. Além disso, 
o sentimento nacionalista é ou-
tra característica marcante de 
obras românticas. 

 Orientações didáticas
Os miseráveis, de Victor Hugo, é uma obra interessante para 

trabalhar as experiências revolucionárias do período. No capítu-
lo “Algumas páginas de história”, por exemplo, o autor comenta 
as desigualdades vividas nas décadas de 1830 e 1840, desde a 
ascensão de Carlos X ao poder. Segundo a interpretação de Hugo, 

uma série de medidas vinha sendo aplicada no período para au-
mentar o prestígio do rei; no entanto, era impossível conter o 
ímpeto revolucionário enraizado na sociedade francesa. No de-
curso da narrativa do autor, observa-se uma versão glorificado-
ra dos processos revolucionários entendidos, pois, como um di-
reito do povo.

8HISTORIARg20MP_U4_cap13_194a211.indd   200 11/4/18   5:37 PM



201UNIDADE 4 - CAPêTULO 13 - MANUAL DO PROFESSOR

Segunda República 

Com a queda do monarca francês, organizou-se, em fevereiro de 1848, um 

governo provisório, que tomou as seguintes medidas:

• proclamou a Segunda República (1848-1852);

• promoveu a liberdade de imprensa;

• aboliu a escravidão nas colônias francesas;

• estabeleceu o sufrágio universal masculino, isto é, o direito de voto para to-

dos os cidadãos do sexo masculino.

O governo provisório era formado por socialistas e por liberais. Uma vez no 

poder, esses grupos não chegaram a um acordo sobre os rumos do governo. Os 

socialistas exigiam mudanças sociais mais profundas do que o que pretendiam 

os setores da burguesia liberal. 

Em 23 de abril de 1848, realizaram-se eleições parlamentares em todo o país. 

Foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por uma maioria de 

parlamentares liberais-burgueses. Derrotados nas eleições, os socialistas organi-

zaram rebeliões contra as decisões da Assembleia Constituinte. 

Em junho de 1848, o governo francês ordenou que tropas armadas reprimis-

sem as rebeliões populares. Calcula-se que mais de dez mil pessoas morreram 

nesses confrontos. Vários líde-

res socialistas foram mortos ou 

tiveram de fugir da França.

Nesse período, rebeliões li-

berais e operárias se espalha-

ram por regiões da França e 

por outros países europeus in-

dustrializados. Esses movimen-

tos ficaram conhecidos como 

primavera dos povos e, na 

visão dos historiadores, contri-

buíram para dar novos rumos 

às sociedades europeias, rei-

vindicando mudanças como: 

governos constitucionais, se-

paração entre a Igreja e o Esta-

do, realização de eleições para 

os cargos políticos.
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A barricada, óleo sobre tela de Ernest 
Meissonier, 1849. As ruas estreitas 

de Paris, na época, favoreciam a 
construção de barricadas. Museu do 

Louvre, em Paris, França.
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Atividade complementar

Leia o excerto retirado da obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, e responda às questões.

Porque nas revoluções o revoltado não é o povo, é o Rei. Revolução é preci-
samente o contrário da revolta. Toda revolução, sendo um acontecimento nor-
mal, contém em si mesma a legitimidade, que falsos revolucionários às vezes 
desonram, mas que persiste, mesmo deturpada, que sobrevive, mesmo ensan-
guentada. As revoluções surgem, não de um acidente, mas da necessidade. Uma 
revolução é a volta do fictício ao real. Ela existe porque é preciso que exista.

 HUGO, Victor. Os miseráveis. São Paulo: Cosac Naify, 2002. p. 750.

1. De acordo com Victor Hugo, por qual motivo as revoluções surgem?

 Resposta. Segundo Hugo, elas surgem da necessidade, nunca como um aci-
dente.

2. Na sua opinião, qual o significado do trecho “Uma revolução é a volta do fic-
tício ao real”?

 Resposta pessoal. O aluno poderá observar como Hugo retira a legitimi-
dade do monarca francês ao indicar que o período anterior à revolução 
foi uma ficção. Nesse sentido, a revolução se torna a normalidade, e não 
a exceção, pois ela retoma a realidade desviada por um estado ficcional 
e ilegítimo.

Atividade 

complementar

Integrar com Arte
1. Quais são as cores que 

mais se destacam na pin-
tura A Liberdade guiando 
o povo, de Eugène Dela-
croix?

 Resposta. Azul, verme-
lho e branco, que estão 
não apenas na bandeira 
tricolor da França, em-
punhada pela Liberda-
de, mas também nas 
vestimentas e no céu 
ao fundo.

2. Como estão vestidos os 
personagens da pintura? 

 Resposta. A Liberdade 
está com vestes leves, 
empunhando uma ban-
deira e um mosquete. Ao 
seu redor, veem-se qua-
tro figuras masculinas, 
quase todas também ar-
madas: um proletário 
identificado por sua boi-
na, um burguês com tra-
jes da época e um 
chapéu típico, um poli-
cial aos pés da Liberda-
de e o menino de rua à 
sua esquerda.

3. Você percebe semelhan-
ças nas expressões dos 
personagens represen-
tados? Justifique.

 Resposta. Quase todos 
os personagens são re-
presentados com ex-
pressões de força, com 
olhares determinados e 
confiantes. 

4. Na sua opinião, os per-
sonagens parecem ser 
provenientes das mes-
mas camadas sociais? 
Justifique. 

 Resposta. Os alunos 
poderão observar co-
mo os personagens 
provêm de camadas 
sociais distintas, algo 
notável por suas vesti-
mentas e armas. 

8HISTORIARg20MP_U4_cap13_194a211.indd   201 11/4/18   5:37 PM



UNIDADE 4 - CAPÍTULO 13 - MANUAL DO PROFESSOR202

 Governo de Luís Bonaparte 

Em novembro de 1848, foi promulgada uma nova Constituição na França. 

Um mês depois, realizaram-se eleições para a presidência da República. O can-

didato vitorioso, com 73% dos votos, foi Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho de 

Napoleão Bonaparte.

Luís Bonaparte aproveitou a imagem de seu tio para conquistar o apoio de 

setores da população que temiam a continuidade das revoltas. Ele era o candi-

dato do Partido da Ordem e prometia prosperidade econômica e social. Assim, 

conquistou a confiança de parte dos funcionários públicos, do exército, dos 

eclesiásticos, da classe média urbana e da população rural.

Pouco antes do fim de seu mandato presidencial, em 1851, Luís Bonaparte 

deu um golpe de Estado para continuar no poder. Alguns meses depois, por 

meio de intensa propaganda, ele conseguiu 95% dos votos num plebiscito que 

decidiu pelo fim da república e pelo restabelecimento da monarquia na França.

Em 1852, Luís Bonaparte foi coroado como Napoleão III e governou por 

cerca de 18 anos. Seu governo ditatorial restabeleceu a ordem pública e de-

senvolveu os transportes, a indústria e o comércio. Mas a situação geral dos 

trabalhadores pouco se modificou, mantendo-se a jornada de trabalho de  

12 horas, a proibição de greves e associações de operários. Foi nesse período 

que ocorreram as Exposições Universais de Paris, que serviam para divulgar a 

prosperidade do capitalismo francês.

Na política externa, o governo de Napo-

leão III foi agressivo e imperialista, envian-

do tropas para diversas regiões do mundo. 

Em 1861, por exemplo, o governo fran-

cês invadiu o México sob a alegação de 

falta de pagamento de empréstimos. Em 

1870, declarou guerra à Prússia, que lu-

tava pela unificação do estado alemão, 

declarando a Guerra Franco-Prussiana. 

Nessa guerra, Napoleão III foi derrotado e 

capturado. Formou-se na França um novo 

governo republicano, dando início à Ter-

ceira República.
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 Retrato de Napoleão III 
feito por volta de 1860 e 
pertencente a uma coleção 
particular.

202

Leitura complementar

O excerto a seguir ajuda 
a compreender as funções 
exercidas por muitas donas 
de casa na França do sécu-
lo XIX.

A dona de casa, nas clas-
ses populares urbanas do 
século XIX, é um persona-
gem maior e majoritário. 
Majoritário por ser a con-
dição do maior número de 
mulheres que vivem mari-
talmente, casadas ou não 
(sendo o casamento, aliás, 
o estado civil mais genera-
lizado), principalmente 
quando têm filhos. O mo-
do de vida popular pressu-
põe a mulher “em casa”, o 
que – veremos – não signi-
fica absolutamente “no in-
terior do lar”: há uma forte 
resistência da classe operá-
ria ao trabalho externo das 
mulheres casadas, sobretu-
do nas cidades, que não são 
necessariamente indus-
triais. Maior, porque a do-
na de casa de fato tem 
muitos poderes, de nature-
za diferente dos homens, 
passando por redes de so-
ciabilidade informal onde 
justamente o espaço tem 
grande participação. 

A dona de casa está inves-
tida de todos os tipos de 
função. Primeiramente, dar 
à luz e criar filhos que leva 
consigo e, a partir do mo-
mento em que sabem an-
dar, acompanham-na por 
toda parte. A mulher e seus 
filhos são figuras familiares 
profusamente reproduzidas 
pela iconografia da época. 
Muito cedo, aliás, as crian-
ças circulam sozinhas e 
juntam-se a bandos de mo-
leques no pátio ou na rua. 
Segunda função: a manu-
tenção da família, os “tra-
balhos domésticos”, ex-
pressão que tem um sentido 
muito amplo, incluindo a 
alimentação, o aquecimen-
to, a conservação da casa e 
da roupa, o transporte de 
água etc. Tudo isso repre-
senta idas e vindas, tempo, 
trabalho considerável. A so-
ciedade do século XIX não 
poderia crescer e se repro-
duzir sem esse trabalho não 
contabilizado, não remune-
rado da dona de casa. Final-
mente, ela se esforça em 
trazer à família, unidade 
econômica fundamental na 
vida popular, recursos mo-
netários, marginais em pe-
ríodos normais, às vezes 
com um destino especial 
(complemento para os pe-
quenos gostos, diversões ou 

 Investigando
Resposta pessoal. A atividade poderá ser feita oralmente após 

os alunos realizarem, em suas casas, uma breve pesquisa sobre 
o tema. Promova um debate, então, de modo a comparar as di-
versas situações apresentadas pelos alunos. É interessante 
comparar as situações descritas pelos estudantes e o papel das 
mulheres pobres francesas na administração doméstica duran-
te o século XIX, com base nos textos do capítulo e da historiadora 

Michelle Perrot. Ressalte, por exemplo, que, enquanto as mulhe-
res daquela época administravam um orçamento proveniente 
dos ganhos do marido, na atualidade a maioria delas o faz a par-
tir de seus próprios ganhos. A questão também poderá ser discu-
tida tendo em vista as recorrentes realidades nas quais mulheres 
são as únicas provedoras em seus lares. 
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 Mulheres administram a pobreza

No século XIX, nas famílias pobres da França, as mulheres tinham a difícil 

tarefa de administrar o orçamento doméstico. Por isso, as donas de casa viviam 

atentas às mudanças de preço dos alimentos e, em caso de aumentos excessi-

vos, elas se revoltavam.

Nas famílias pobres, era comum o marido entregar uma parcela do salário à 

esposa, responsável por controlar as despesas da família. Com frequência, ela 

reservava para o marido a melhor parte dos alimentos, como um pouco de vi-

nho e um bom pedaço de carne. Reservava também para os filhos o necessário 

à sua alimentação. Ela se alimentava com o que sobrava. Por isso, essa mulher 

vivia frequentemente subnutrida. Ao administrar a casa e a comida, ela impu-

nha sacrifícios a si mesma.
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• Em sua família, 

quem administra 

o orçamento 

doméstico?

Investigando

 Comuna de Paris

Em 1871, com a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana e a proclama-

ção da República, Adolphe Thiers assumiu o poder. 

O novo governo republicano francês rapidamente negociou a paz com os 

prussianos. Mas o país vivia um clima de humilhação, fome e miséria. Nesse 

cenário, milhares de trabalhadores franceses se engajaram em uma revolução, 

substituíram o governo republicano e instalaram a Comuna de Paris. 

O governo da Comuna de Paris era formado por pessoas de diversas cor-

rentes políticas, como socialistas, liberais radicais e anarquistas. Pela primeira 

vez, os trabalhadores assumiam o poder. Todos concordavam em não obe-

decer ao governo republicano francês que, por sua vez, reunia forças para 

reprimir os rebeldes.

Reprodução de gravura feita por volta de 1848, representando revolucionários em barricadas em 
Saint-Denis, Paris. Nessa gravura, aparecem duas mulheres levando bandeiras com os dizeres: “Pão 
ou Morte”. Coleção particular.
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melhorias no alojamento...), 
vitais em caso de crise, que 
sempre acarreta um aumen-
to da atividade feminina, já 
que é preciso compensar o 
salário periclitante do pai de 
família. Esse “salário de tro-
cados” provém essencial-
mente de atividades no 
setor de serviços: faxina, la-
vagem de roupas, entregas 
(a entregadora de pão é um 
exemplo dessas mulheres de 
recados, e as crianças são de 
preferência puxadores de 
carrinhos, outra forma im-
portante de transporte das 
mercadorias); mas também 
o pequeno comércio das 
mulheres com bancas ou 
das vendedoras a domicílio 
de artigos variados; final-
mente, cada vez mais – e é 
uma ruptura radical na uti-
lização do espaço –, o tra-
balho a domicílio. Contra 
tudo e contra todos, a dona  
de casa tenta manter esse 
papel monetário que de-
sempenhou na sociedade 
tradicional: trazer dinheiro 
para o lar.

 PERROT, Michelle. Os excluí-
dos da história: operários, 

mulheres e prisioneiros. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1988. p. 213-214.

Atividade complementar
1. Segundo o texto “Mulheres administram a pobreza”, por 

quais motivos as mulheres pobres viviam frequentemente 
subnutridas?

 Resposta. Segundo o texto, isso ocorria porque elas coloca-
vam as necessidades dos maridos e filhos antes das suas 
próprias. Tais mulheres reservavam aos maridos e filhos os 
melhores alimentos, por exemplo, o que as colocava em si-
tuação de subnutrição.

2. Qual sensação a gravura e os dizeres “Pão ou Morte” lhe 
causam?

 Resposta pessoal. Realize a atividade oralmente ouvindo as 
opiniões dos estudantes e apontando como a imagem des-
taca uma interação entre homens e mulheres nas barricadas. 
Os dizeres nas bandeiras levantadas pelas mulheres poderá 
ser interpretado em consonância às suas responsabilidades 
como administradoras do orçamento doméstico.
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Apesar das diferenças internas, o governo da Comuna divulgou um manifes-

to com propostas para melhorar a vida dos trabalhadores. O manifesto incluía 

medidas como congelar os preços dos alimentos e criar creches e escolas gra-

tuitas para as crianças. Além disso, o governo pretendia substituir o exército 

regular francês por milícias populares.

Apoiado por militares alemães e pela burguesia local, o governo francês conse-

guiu armar cerca de 100 mil homens para destruir a Comuna de Paris. Calcula-se 

que aproximadamente 20 mil pessoas morreram e mais de 35 mil foram presas 

ou expulsas do país. Embora tenha durado só dois meses, a Comuna foi conside-

rada a primeira tentativa de criação de um governo de inspiração socialista.
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Edifícios em chamas na rua 
Royale durante a Comuna de 

Paris, em 1871. Ao fundo, são 
vistas a igreja de La Madeleine 

e a praça da Concórdia. 
Imagem produzida no século 

XIX, pertencente a uma 
coleção particular.

Prisão de Chantiers, em 
Versalhes, nas proximidades 

de Paris, em 15 de agosto de 
1871. Ali ficaram encarcerados 

os membros da Comuna após 
a derrota do movimento. A 

imagem faz parte de uma 
coleção particular.
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Leitura complementar

A questão da unidade na-

cional italiana coincide tem-

poralmente com o início do  

processo de imigração de 

italianos para o Brasil, tema 

que foi abordado no capítu-

lo 11 deste volume. O texto 

a seguir traz elementos im-

portantes para discutir es-

se assunto e facilita a 

integração dos conteúdos.

[...] A Itália unificada se 
apresentava como uma 
nação que precisava cons-
truir sua identidade como 
pátria e abrigava uma sé-
rie de movimentos políti-
cos em defesa do ideário 
de sua integração [...].

Com a unificação italia-
na, os problemas econômi-
cos agravaram-se [...]. A 
economia sustentava-se na 
agricultura que era arcaica 
e não propiciava condições 
à população para sobrevi-
ver. A influência da unifica-
ç ão sobre a econom ia 
italiana não resolveu ques-
tões, que a população ne-
cessitava que fossem re-
solvidas, como: diminuição 
do custo de vida, aumento 
dos salários e redução das 
taxas alfandegárias. A Itália 
convivia com regiões desen-
volvidas e regiões atrasadas, 
e as contradições desses dois 
modelos eram gritantes para 
aqueles que não tinham o 
mínimo para viver.

A miséria, a fome, a falta 
de trabalho, a precarieda-
de das condições de vida 
foram características da 
economia da época e fica-
ram sempre, no imaginá-
rio daqueles que partiram, 
como dificuldades que os 
atormentavam e obstácu-
los que precisavam en-
frentar para subsistir. A 
Itália era um país de eco-
nomia tipicamente agríco-
l a ,  e  g r a nde  pa r te  d a 
população vivia dessa ati-
vidade. À medida que a 
crise agrária se instalava, 
apesar de todos os indícios 
evidentes da necessidade 
de mudanças antes da pró-
pria crise, a população 

O texto “Unificação italiana”, 

incluindo a seção Observan-

do o mapa que o acompanha, 

desenvolve as competên-

cias gerais e específicas 

CG1, CG2, CCH2, CCH5, 

CCH7, CEH1, CEH2 e CEH3.

 Observando o mapa
Incentive os estudantes a observar detalhadamente os ma-

pas e a perceber que, na península Itálica, já não há a divisão 

em reinos autônomos nem o vasto território pertencente à 

Igreja católica.
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Reino do Piemonte-Sardenha

Ex-domínio do Império Austríaco

Territórios cedidos à França (1860)

Ex-domínio do papa

Ex-domínio da dinastia francesa dos Bourbon

Territórios pretendidos pela Itália e só anexados em 1919

  Unificação italiana

Até a primeira metade do século XIX não existia um país chamado Itália. 
No território correspondente à Itália de hoje existiam diversos reinos e du-
cados. Após o Congresso de Viena, a península Itálica foi dominada pela 
Áustria, França e Igreja católica. Somente o reino do Piemonte-Sardenha era 
autônomo, sendo governado pela dinastia de Savoia.

Os mapas a seguir mostram as divisões políticas da península Itálica em dois 
momentos: antes da unificação e na atualidade.

Península Itálica em 1815

Itália atual

Observando o mapa

• Compare o mapa atual da Itália com o mapa da península Itálica no começo 
do século XIX. Que mudanças você observa?

Fontes: elaborado com base em 
ALBUQUERQUE, Manoel M. de et al. 
Atlas histórico escolar. 8. ed. Rio de 
Janeiro: FAE, 1986. p. 136-137; KINDER, 
Hermann; HILGEMANN, Werner. Atlas 
histórico mundial: de los orígenes a la 
Revolución Francesa. Madrid: Istmo, 
1982. p. 76.

Fonte: elaborado com base em Atlas 
geográfi co escolar. 4. ed. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2007. p. 43.

Ducado: território 
governado por duque ou 
duquesa.
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agrícola pagava o preço das 
políticas estabelecidas até 
aquela data. Métodos de 
cultivo atrasados, ausência 
de medidas eficazes para a 
conservação do solo, ne-
cessidade de reformas na 
estrutura fundiária, baixa 
produção e deterioração 
das condições de vida no 
campo foram fatores que 
pressionaram a migração, 
forçando o abandono dos 
campos e a transferência 
para cidades. A população 
aumentava, e a produção 
diminuía. Os produtos que 
caracterizavam a economia 
agrária sofriam perdas no 
mercado pela redução de 
preços decorrente da con-
corrência internacional. 
[...].

A emigração tornou-se 
uma condição de sobrevi-
vência e, não apenas, mais 
uma experiência transitó-
ria em busca de trabalho. A 
emigração permanente 
transformou-se em uma 
das poucas possibilidades 
de busca de subsistência fo-
ra da Itália. Para aqueles 
que precisavam emigrar, 
havia a necessidade de 
acreditar que a decisão de 
migrar era a saída para a 
crise. Muitos emigrantes 
sonhavam com a possibili-
dade de reconquistar, no 
novo mundo, o velho mun-
do rural ameaçado na pá-
tria. A emigração acabou 
sendo uma resposta à crise 
agrária que a Itália vivia e 
foi utilizada para promover 
a colonização agrícola no 
Sul do Brasil.

 HERÉDIA, Vania Beatriz 
Merlotti. O mito do imigrante 

no imaginário da cultura. 
Métis: História & Cultura, v. 4, 
n. 8, p. 234-236. jul./dez. 2005. 

Disponível em: <http://www.
ucs.br/etc/revistas/index.

php/metis/article/viewArticle/
1225>. Acesso em: 25 set 2018.

 Outras indicações
O leopardo. Itália, Cult Filmes, 1963. 185 min. Direção de Lu-

chino Visconti.

Esse filme foi criado com base no romance homônimo publicado 

por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, em 1958. Na narrativa, um 

príncipe da Sicília assiste ao declínio da aristocracia e à ampliação 

do poder da burguesia no contexto de unificação da Itália. 

Luchino Visconti tentou recriar a vida aristocrática do período, 

com foco no reinado de Francisco II da Sicília e no chamado Risor-

gimento, nomeação dada ao processo de unificação. Os persona-

gens são todos ficcionais com inspiração em algumas figuras reais. 

Esse é o caso do personagem principal, Dom Fabrizio Salina, que 

teria sido inspirado no avô de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, um 

príncipe de Lampedusa no período ao qual a obra remete.
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 Processo de unificação

No norte da península, o reino Piemonte-Sardenha, governado por Vitor 

Emanuel II, era o único que tinha uma Constituição liberal. Ali, teve início o 
movimento pela unificação da Itália. Esse movimento contou com o apoio do 
governo francês, que estava interessado em ampliar o comércio com os italia-
nos e diminuir o poder dos austríacos na península Itálica. As tropas sardo-pie-
montesas combateram os austríacos em várias batalhas. Vitoriosas, essas tropas 
anexaram ao seu reino as regiões que eram dominadas pela Áustria.

No sul da península, Giuseppe Garibaldi (1807-1882) foi um importante 
líder nas lutas pela unificação italiana. Ele ajudou a formar um exército de apro-
ximadamente mil voluntários para ocupar o Reino das Duas Sicílias. Essa ocupa-
ção fez com que os franceses retirassem seu apoio ao processo de unificação, 
pois o rei que governava as Duas Sicílias pertencia a uma dinastia francesa. 

Em 1860, a unificação da Itália estava praticamente concluída. Em 1861, 
Vitor Emanuel II foi proclamado rei da Itália.

A unificação italiana era um ideal nacionalista que contava com apoio po-
pular. No entanto, essa unificação não resolveu problemas básicos da maioria 
do povo italiano. Diante da concentração de terras e de altos níveis de desem-
prego, milhões de italianos emigraram para a América, inclusive para o Brasil.
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Garibaldi e os camisas-vermelhas lutando na Batalha de Calatafimi em maio de 1860. Óleo sobre tela, 121 cm 3 180 cm. Museu do 
Risorgimento, Roma, Itália.
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Leitura complementar

O excerto a seguir, reti-

rado da obra O leopardo, de 

Giuseppe Tomasi di Lampe-

dusa, faz alusão à perda dos 

poderes aristocráticos du-

rante a unificação italiana 

e pode ser utilizado para 

uma discussão mais ampla 

a respeito do tema em sala 

de aula. 

O jantar na vila Salina 
era servido com o fausto 
desbeiçado que então era o 
estilo do Reino das Duas 
Sicílias. O número de co-
mensais (eram catorze, en-
t re  os  donos  d a  c a s a , 
filhos, governantas e pre-
ceptores) por si só bastava 
para conferir imponência 
à mesa. Coberta por uma 
fina toalha já cerzida, ela 
resplendia sob a luz de um 
potente candeeiro preca-
riamente pendurado sob a 
ninfa, debaixo do lampa-
dário de Murano. Pelas ja-
nelas ainda entrava luz, 
mas as f iguras brancas 
contra o fundo escuro das 
sobreportas, simulando 
baixos-relevos, já se per-
diam na sombra. Maciça 
era a prataria, e esplêndi-
das as taças, que traziam 
no medalhão liso entre as 
ranhuras de Boêmia as 
iniciais F. D. (Ferdinandus 
dedit), em lembrança de 
uma munif icência real; 
mas os pratos, cada um 
marcado por uma insígnia 
ilustre, eram apenas so-
breviventes dos massacres 
cometidos por ajudantes 
de cozinha e provinham 
de serviços díspares. Os de 
formato maior, delicados 
Capodimonte com uma 
larga borda verde-amên-
doa decorada por peque-
nas âncoras douradas, 
eram reservados ao Prín-
cipe, que apreciava ter ao 
redor de si tudo em escala 
[...].

 TOMASI DI LAMPEDUSA, 
Giuseppe. O leopardo. São 

Paulo: Companhia das 
Letras, 2017. p. 19-20.

O texto “Unificação alemã”, 

incluindo a seção Observan-

do o mapa que o acompanha, 

desenvolve as competên-

cias gerais e específicas 

CG1, CG2, CCH2, CCH5, 

CCH7, CEH1, CEH2 e CEH3.

Atividade complementar

• Na Confederação Germânica, a língua mais falada era o alemão. Na sua opinião, em que medida essa característica favoreceu 

a unificação?

 Resposta pessoal em parte. Tema para reflexão. Espera-se que os estudantes indiquem que uma língua comum é um fator importan-
te de unidade cultural de um povo. Por meio da língua, as pessoas transmitem seus valores e constroem suas identidades. Comente 
como essa questão ocorre no Brasil, um país de proporções gigantescas, mas também possuidor de uma língua comum capaz de criar 
laços nacionais entre regiões muito distintas.
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 Questão Romana

Em 1870, Roma foi anexada à Itália e tornou-se a capital do novo país. Na épo-
ca, a Igreja católica não concordava com a perda de seus territórios. O papa per-
maneceu no palácio do Vaticano, considerando-se “prisioneiro” do novo Estado.

A disputa territorial entre o papado e o governo da Itália ficou conhecida 
como Questão Romana. Essa questão só foi resolvida em 1929, por meio de 
um acordo entre o papa Pio XI e o governo italiano, liderado por Benito Mus-
solini (1883-1945). 

O acordo de 1929 estabeleceu a criação do Estado do Vaticano, que pas-
sou a ser governado pelo papa. O Vaticano é até hoje o menor Estado do mun-
do, com área de 0,44 km².

 Unificação alemã

Assim como ocorria com a Itália, até a primeira metade do século XIX não 
existia um país chamado Alemanha. O que havia eram 39 Estados independen-
tes na área central da Europa. Em 1815, ficou acertado no Congresso de Viena 
que esses Estados seriam reunidos na Confederação Germânica. 

Entre esses Estados, uns eram agrícolas e outros começavam a se industrializar. 
Em alguns, principalmente ao norte, a maioria da população era protestante. 
Já ao sul, a população era predominantemente católica. No entanto, elementos 
comuns uniam as populações desses Estados, como a língua alemã. Os Estados 
mais poderosos da Confederação Germânica eram a Prússia e a Áustria.
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Praça de São Pedro e vista 
da fachada da Basílica de 
São Pedro, no Vaticano. 
Fotografia de 2018.
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 Orientações didáticas
A obra reproduzida na página 206 é uma pintura de Remigio 

Legat realizada em 1860, em óleo sobre tela, pertencente ao 
Museo do Risorgimento. Na obra, o pintor representou com 
realismo o grande número de homens que lutaram nessa ba-
talha. Na cena, a despeito do protagonismo de Giuseppe Gari-
baldi, é destacado o caráter coletivo dessa empreitada. 

No entanto, por se tratar de uma representação romântica so-
bre o episódio, a centralidade do herói nacional está garanti-
da. Trabalhe a tela por meio do entrelaçamento dessas ques-
tões, isto é, da figura mítica do herói, sua posição na tela em 
relação ao mar de homens em vermelho que o cercam, mas 
também da proeminência dada à multidão que lutava pela li-
bertação nacional.

Atividade 

complementar

Integrar com Língua 
Portuguesa

Leia o trecho retirado da 
obra O leopardo, de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, e res-
ponda às questões.
 a) Pesquise em um dicio-

nário as palavras que vo-
cê não conhece e anote 
os significados. Releia o 
texto após a pesquisa.

 Resposta pessoal. Os 
alunos poderão levan-
tar termos como co-
mensais, preceptores, 
cerzida, candeeiro, nin-
fa, munificência, etc.

 b) A cena se passa em 
um jantar organizado 
por Don Fabrizio. Onde o 
evento acontece? Quem 
são os convidados?

 Resposta. O jantar acon-
tece na vila Salina e fo-
ram convidadas catorze 
pessoas, entre os donos 
da casa, familiares de 
Don Fabrizio, governan-
tas e preceptores. 

 c) Como eram as louças 
de jantar descritas na 
cena?

 Resposta. A descrição é 
suntuosa. Percebe-se 
que havia uma prataria 
importante, belas taças 
e pratos marcados com 
insígnias aristocráticas 
provenientes da família 
do anfitrião. 

 d) Segundo o texto, os 
pratos utilizados no jan-
tar provinham de servi-
ços (conjuntos) diversos. 
Por qual motivo o autor 
deu ênfase a esse fato? 
Você percebe aproxima-
ções entre essa descri-
ção e o contexto da uni-
ficação italiana? Justifi-
que. 

 Resposta. Segundo a 
narrativa, os pratos utili-
zados eram aqueles que 
sobreviveram aos mas-
sacres cometidos por 
ajudantes de cozinha da 
região, isto é, pessoas 
que formavam a popula-
ção local descontente. 
Além disso, o fato de que 
esses objetos não esta-
vam sendo repostos in-
dica uma perda também 
financeira. Os objetos e o 
modo sombrio como a 
cena é narrada refletem 
justamente esse proces-
so típico do contexto da 
unificação italiana.
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O nacionalismo ganhou força na Confederação Germânica. A Prússia lide-
rava os esforços pela unificação alemã. Já o governo da Áustria era contrário 
à unificação.

Os mapas a seguir mostram as divisões políticas na região antes da unifica-
ção e a Alemanha atual.

10° L

Mar

BálticoMar do

Norte

50º N

POLÔNIA

REP. TCHECA

ÁUSTRIA

ESLOVÁQUIA

HUNGRIA
FRANÇA

LUXEMBURGO

SUÍÇA

BÉLGICA

PAÍSES
BAIXOS

Berlim
Hannover

Colônia

Frankfurt

Stuttgart

Munique

ALEMANHA

Território atual

N

0 100 km

Unificação alemã (meados do século XIX)

Alemanha: fronteiras atuais

Observando o mapa

• Compare as fronteiras políticas da região alemã do século XIX com o traçado 
atual. Que mudanças você observa?

Fontes: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manoel M. de et al. Atlas histórico escolar. 8. ed. Rio de 
Janeiro: FAE, 1986. p. 134-135; KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner. Atlas histórico mundial: de los  
orígenes a la Revolución Francesa. Madrid: Istmo, 1982. p. 78.

Fonte: elaborado com base em Atlas geográfico escolar. 4. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. p. 43.
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 Orientações didáticas
É possível relacionar os 

ideários do romantismo e do 
nacionalismo alemão com os 
contos dos irmãos Grimm, pu-
blicados no início do século XIX. 
Jacob e Wilhelm Grimm foram 
dois acadêmicos, linguistas e 
escritores conhecidos pelo 
modo como se dedicaram à 
compilação de fábulas infantis 
que circularam na Europa mo-
derna, em particular na Alema-
nha. No entanto, o trabalho 
dos Grimm também passou 
por outras esferas. Durante 
todo o século XIX diversos es-
forços foram realizados para 
traçar as origens nacionais 
dos povos que habitavam o 
continente europeu, buscando 
identificar em que ponto as 
raízes comuns se diferencia-
vam. Esses esforços, cujo ob-
jetivo era consagrar a grandio-
sidade dos alemães, foram 
valorizados por importantes 
líderes, como o primeiro-mi-
nistro Bismarck. O trabalho 
dos irmãos Grimm foi, tam-
bém, relevante para entender 
a origem dos idiomas anglo-
-saxões em contraste com a 
língua latina. Tanto o levanta-
mento linguístico quanto a 
compilação das fábulas infan-
tis remetem a interesses na-
cionais da época, isso porque 
essas empreitadas foram rea-
lizadas, sobretudo, com o in-
tuito de compreender as ori-
gens alemãs, identificando as 
particularidades daquela re-
gião e, no limite, a superiorida-
de daqueles povos em relação 
a uma Europa marcadamente 
latina. 

 Outras indicações
Para um aprofundamento 

acerca da importância dos ir-
mãos Grimm para a concep-
ção da identidade nacional 
alemã, ver:

 • S Y L L A , Bernhard. P ar a 
além dos contos de fada – 
Jacob Grimm, o gramático. 
Diacrítica, Braga, v. 26, n. 
2, p. 403-415, 2012. Dis-
ponível em: <www.scielo.
mec.pt /pdf/dia / v26n2 /
v26n2a23.pdf>. Acesso 
em: 25 set. 2018.

Leitura complementar

Para compreender as relações entre colonização, imperia-
lismo e imigração no que concerne ao Brasil e à Alemanha, su-
gerimos o excerto a seguir.

A política colonial e imperialista vive seu início em 1884-
-1885, ainda na gestão de Otto von Bismarck. Nessa fase, são 
instituídos os protetorados (Schutzgebiete) na África, Ásia e no 
Pacífico Sul. Apesar das dificuldades de extrair lucros relevan-
tes dessas colônias, a política imperialista, com Guilherme II 

(1888-1918), assume contornos mais ofensivos. E nesse sentido 
as colônias de imigrantes alemães na América, com suas dife-
renças em relação às colônias e protetorados na África e Ásia, 
ganham importância porque são entendidas igualmente como 
prolongamento do Império no além-mar. No início do século 
XX, Vallentin (1909) coteja o número de alemães espalhados 
nas possessões coloniais com o número de imigrantes alemães 
e descendentes no Brasil. Enquanto no Brasil havia cerca de 
350 mil “alemães” e “gente de fala alemã”, em sua maior parte 
com residência permanente e preservando a “germanidade”, 
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 Zollverein: o início da unificação

Em 1834, com a liderança dos prussianos, foi criada uma união alfandegá-
ria conhecida como Zollverein. Por meio dessa integração, as alfândegas dos 
Estados da Confederação Germânica passaram a cobrar os mesmos impos-
tos, facilitando a circulação de mercadorias. A união alfandegária trouxe bons 
resultados econômicos. Várias cidades cresceram, a exploração de carvão foi 
estimulada, indústrias e estradas de ferro foram construídas. Quando a Áustria 
tentou fazer parte do Zollverein, foi impedida pela Prússia. 

 Liderança de Bismarck

Com o sucesso do Zollverein, a Prússia ganhou força econômica 
e militar. Liderados pelo rei Guilherme I e pelo primeiro-ministro 
Bismarck, os prussianos lutaram para unificar os Estados alemães. 

O militarismo e o nacionalismo foram os pilares fundamentais 
da unificação. Nesse processo, os prussianos venceram guerras 
contra a Dinamarca (1864), a Áustria (1866) e a França (1870).

Ao final das conquistas, em 1871, o rei Guilherme I foi procla-
mado imperador da Alemanha em cerimônia realizada no Palácio 
de Versalhes. Para os franceses, isso representou uma humilhação.

Com o país fortalecido e industrializado, os alemães se projeta-
ram como potência europeia. O crescimento da produção fez com 
que os industriais procurassem novos mercados consumidores em 
várias partes do mundo. 

O governo da Alemanha disputou colônias na África e na Ásia. 
Isso provocou conflitos entre Alemanha, Inglaterra e França. 
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O exército prussiano bombardeando Paris, em gravura anônima francesa, datada de cerca de 1870. 
Coleção particular.

Otto von Bismarck , líder da 
unificação alemã. Fotografia 

de meados do século XIX.
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nas colônias africanas e na Ásia se contava no máximo com 
o total de seis mil alemães (p. 253). [...] pode-se afirmar que 
a cifra de alemães, de falantes de língua alemã e descendentes 
que viviam no Brasil, era dez vezes mais alta do que nos pro-
tetorados alemãs no além-mar [...].

 LISBOA, Karen Macknow. Insalubridade, doenças e imigração: 
visões alemãs sobre o Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 

 Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 121. jan./mar. 2013. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v20n1/07.pdf>. 

Acesso em: 13 ago. 2018.

 Observando o mapa
Espera-se que os estudan-

tes identifiquem as alterações 

históricas no espaço germâni-

co. No mapa do século XIX, na 

página 208, podemos observar 

que os Estados integrantes da 

Confederação Germânica ocu-

pavam, por exemplo, áreas da 

atual Polônia.

 Orientações didáticas
Otto von Bismarck nasceu 

em 1o de abril de 1815 em 

Schönhausen, Altmark, Prús-

sia, e faleceu em 30 de julho 

de 1898, em Friedrichsruh, 

perto de Hamburgo. Foi o pri-

meiro-ministro da Prússia nos 

períodos de 1862-1873 e 

1873-1890. Bismarck foi tam-

bém f undador e pr imeiro 

chanceler do Império Alemão. 

Após o estabelecimento do 

império, ele se voltou para ati-

vidades políticas que envol-

viam relações exteriores, vi-

s and o g ar an tir  a  p a z na 

Europa e a partilha de territó-

rios de maneira diplomática. A 

política interna de Bismarck 

afastou-se do liberalismo po-

lítico então em voga. De início 

foram realizadas reformas ad-

ministrativas que culmina-

ram, por exemplo, na criação 

de um banco central e uma 

moeda comum alemã. Sob seu 

governo também foram insti-

tuídos um código civil e um có-

digo comercial centralizado-

res. O estadista foi conhecido, 

além disso, por suas atitudes 

contra a Igreja católica e um 

marcado anticlericalismo em 

nome das ideias de cultura e 

nação.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Leia um trecho do Manifesto comunista, escrito 

por Marx e Engels. Depois, responda às questões. 

Refletir e ampliar

A história de todas as sociedades que 

existiram até nossos dias tem sido a histó-

ria das lutas de classes.

Homem livre e escravo, patrício e ple-

beu, senhor e servo, mestre de corporação 

e oficial, numa palavra, opressores e opri-

midos [...] têm vivido numa guerra inin-

terrupta, ora franca, ora disfarçada; uma 

guerra que terminou, sempre, ou por uma 

transformação revolucionária da socie-

dade inteira ou pela destruição das suas 

classes em luta. [...]

A sociedade burguesa moderna [...] não 

aboliu os antagonismos de classes. Não 

fez senão substituir velhas classes, velhas 

condições de opressão, velhas formas de 

luta por outras novas. [...] 

Todos os movimentos históricos têm 

sido, até hoje, movimentos de minorias 

ou em proveito de minorias. O movimento 

proletário é o movimento espontâneo da 

imensa maioria, em proveito da imensa 

maioria. [...]

Proletários de todos os países, uni-vos.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto  
comunista. São Paulo: Ched Editorial, 1980.  

p. 8-9, 22 e 55.

3. De acordo com o texto, como as mulheres das fa-

mílias pobres francesas organizavam o orçamento 

doméstico? 

4. Em dupla, analisem a afirmação a seguir e respon-

dam às perguntas. 

 Tanto a unificação italiana como a unificação alemã 

foram impulsionadas por movimentos nacionalistas.

a) Qual é a importância do nacionalismo na cons-

trução de um país? Reflitam.

b) Quais são as possíveis consequências de um 

exagero do nacionalismo? Pesquisem em livros, 

revistas e na internet situações atuais de con-

flito em que grupos rivais exploram suas “dife-

renças nacionais”. 

5. Desde 2015 o mundo tem sofrido com graves 

crises migratórias pelo mundo todo. Esses movi- 

mentos migratórios são motivados por desastres na-

turais, por perseguições étnicas, religiosas e políticas, 

por conflitos regionais e por problemas econômicos. 

 Pesquise a crise migratória no mundo atual e 

responda.

a) Existem questões nacionalistas relacionadas a 

essa crise?

b) Quais são os grandes fluxos migratórios da 

atualidade?

c) No Brasil, há ou houve recentemente incidentes 

envolvendo imigrantes? O nacionalismo brasileiro 

foi um dos fatores que motivaram tais incidentes?

6. No século XIX, movimentos revolucionários e na-

cionalistas agitaram as sociedades europeias. Esses 

movimentos lutavam por melhores condições de 

vida para a maioria da população.

 Atualmente, a distribuição de riquezas permanece 

bastante desigual na Europa. Mas existem diversas 

pessoas que buscam combater essas desigualdades. 

Até hoje os trabalhadores europeus se organizam 

por melhores condições de trabalho. A assistência 

aos mais pobres também se faz necessária em diver-

sas partes da Europa, demonstrando que desigual-

dades existem até mesmo nos países mais ricos.

a) A desigualdade social é um problema exclusiva-

mente brasileiro?

b) Em sua opinião, os cidadãos dos países europeus 

protestam mais que os cidadãos brasileiros?

 Segundo o Manifesto Comunista, “a história de 

todas as sociedades que existiram até nossos dias 

tem sido a história das lutas de classes”, isto é, um 

confronto de grupos de homens livres e escravos, 

patrícios e plebeus, senhor e servo, etc. Na sua in-

terpretação, a história da sociedade atual pode ser 

resumida, apenas no confronto entre dois grupos 

sociais opostos? Elabore em um texto e, em segui-

da, explique e debata suas conclusões. 

2. Pesquise imagens associadas ao liberalismo e ela-

bore um cartaz. Pense em um título para o cartaz e 

legendas explicativas para as imagens.

210

 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. Produção pessoal. É pos-

sível que os alunos elabo-
rem textos relacionando o 
assunto tratado no Mani-
festo Comunista e as suas 
experiências atuais, apon-
tando permanências e 
rupturas no que diz res-
peito ao confronto entre 
grupos sociais. Ressalte 
que, atualmente, muitos 
historiadores defendem 
que as sociedades são di-
nâmicas e complexas, de 
modo que nelas desenvol-
vem-se confrontos e con-
ciliações entre múltiplos 
grupos sociais com varia-
dos interesses tanto eco-
nômicos quanto culturais.

2. Produção pessoal. Conduza 
a atividade de modo a expor 
os cartazes organizados pe-
los alunos e a auxiliá-los na 
composição de legendas in-
formativas para suas obras. 
As produções poderão ser 
organizadas tematicamen-
te, considerando o diálogo 
entre as imagens escolhi-
das pelos estudantes.

3. Atividade de intepretação de 
texto. É esperado que os es-
tudantes percebam que as 
mulheres, de modo geral, 
administravam o orçamen-
to familiar com uma quantia 
bem pequena de dinheiro, 
proveniente dos ganhos do 
marido. Elas estavam sem-
pre atentas às mudanças de 
preços, assumindo papel 
ativo em diversos motins 
por alimentos.

4. a) e b) Respostas pessoais.
Tema para reflexão. É pos-
sível dizer que os naciona-
lismos são movimentos 
que procuram expressar 
os laços de união de um 
povo que justificariam a 
construção de um Estado 
nacional. No entanto, o na-
cionalismo exagerado po-
de gerar xenofobia e até 
mesmo conflitos e guerras 
com outras nações.

5. a) Sim. O nacionalismo 
nos Estados Unidos du-
rante o governo de Donald 
Trump, por exemplo, pro-
vocou uma crise entre os 
imigrantes de países do 
Oriente Médio e da Améri-
ca Latina.

 b) Em 2017 a ONU esti-
mou que havia mais de 
250 milhões de imigran-
tes e refugiados no mun-
do. Os Estados Unidos, a 
Arábia Saudita, a Alema-
nha, a Rússia e a Grã-Bre-
t a n h a e s t ã o e n tr e o s 
países com maior número 
de imigrantes e refugia-
d o s .  O s p aí s e s c o m o 
maior número de emi-

grantes são Índia, México, Rússia, China e Bangladesh. Esses 
dados estão disponíveis em: <https://migrationdataportal.
org>. Acesso em: 1o nov. 2018.

 c) Estimule os estudantes a pesquisar sobre o assunto e a 
verificar se discursos nacionalistas estão relacionados aos 
incidentes. Em 2018, por exemplo, imigrantes venezuelanos 
foram atacados por brasileiros em Roraima. 

6. a) Não, muitos países do mundo também apresentam altos 
índices de desigualdades sociais. Um dos índices utilizados 
para mensurar as desigualdades de distribuição de renda 
dentro de um país é o coeficiente de Gini. Ressalte que, no 

ranking internacional de Gini calculado pela ONU, o Brasil era 
o 10o país com maiores disparidades de renda do mundo em 
2017. 

 b) Resposta pessoal. Tema para debate e reflexão. 
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7. Leia um trecho do poema “Os dias da Comuna”, do dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht, que faz 

alusão à Comuna de Paris:

[...] 

4.

Considerando que está sobrando carvão

Enquanto nós gelamos de frio por falta de 

carvão

Nós decidimos que vamos tomá-lo

Considerando que ele nos aquecerá

Considerando que os senhores nos ameaçam

Com fuzis e com canhões

Nós decidimos, de agora em diante

Temeremos mais a miséria que a morte. 

[...]

6.

Considerando que o que o governo nos 

promete sempre

Está muito longe de nos inspirar confiança

Nós decidimos tomar o poder

Para podermos levar uma vida melhor.

[...]

BRECHT, Bertolt. Os dias da Comuna. In: Teatro 
completo. v. 10. São Paulo: Paz e Terra, 1993. p. 47.

Integrar com LÍNGUA PORTUGUESA

 Lendo esses trechos do poema, debata com seus colegas quais os argumentos utilizados pelo poeta para 

justificar a Comuna de Paris.

Na fotografia, participantes da Comuna de Paris fazem barricada nas proximidades do H™tel de Ville, em 1871.
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Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências da BNCC:

• CG1 (atividades 1 e 4);

• CG2 (atividades 1, 4 e 5);

• CG3 (atividade 5);

• CG4 (atividade 2);

• CCH2 (atividades 1 e 4);

• CCH5 (atividades 1 e 4);

• CCH6 (atividades 1 e 4);

• CEH1 (atividades 1, 2, 4 e 
5);

• CEH2 (atividades 1 e 4);

• CEH3 (atividades 1 e 5);

• CEH4 (atividade 1).

Integrar com Língua 
Portuguesa
7. Respo sta pessoal. Comente 

que os personagens são 
uma representação dos par-
ticipantes da Comuna de Pa-
ris. Eles se dirigem ao go-
verno e à burguesia france-
ses, contra o qual o movi-
mento revolucionário lutou. 
Os alunos poderão observar 
que tais personagens afir-
mam que já não temem mais 
a morte tanto como temem 
a miséria. Dessa forma, luta-
rão para possuir o carvão a 
fim de se aquecer, para ter 
os seus próprios meios de 
produção (fábricas) e, por 
fim, tomar o poder, já que os 
governantes não inspiram 
nenhuma confiança.
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UNIDADE 4

14
Domínio das grandes 
potências

CAPÍTULO

• Segundo dados da ONU, quase 75% 
da população mundial vivia na África e 
na Ásia em 2017. Que ideias e imagens 
vêm à sua mente quando você ouve 
falar desses continentes? O que você 
sabe sobre eles? Comente com seus 
colegas.

Investigando

Imperialismo 
na África 
e na Ásia

Vista de Nairóbi, capital do Quênia. 
Fotografia de 2017.

A África e a Ásia são continentes imen-

sos onde, desde a Antiguidade, civilizações 

se desenvolveram. Apesar da importância 

cultural dos povos africanos e asiáticos, du-

rante o século XIX, alguns países europeus 

exerceram domínio sobre regiões desses 

continentes. As consequências dessas ações 

são sentidas até os dias de hoje.
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 Objetivos do capítulo
• Contextualizar a atuação 

imperialista europeia na 
África e na Ásia.

• Debater o mito da superio-
ridade e as teorias racistas.

• Trabalhar aspectos da su-
posta missão civilizatória e 
do “fardo do homem branco”.

• Abordar as resistências 
africanas e asiáticas nesse 
período.

 Investigando
Resposta pessoal. O obje-

tivo da atividade é levantar 
os conhecimentos prévios 
dos estudantes sobre a Áfri-
ca e a Ásia. Como são dois 
continentes acerca dos quais 
a imprensa costuma veicular 
informações exóticas e pon-
tuais, procure desconstruir 
(problematizando e questio-
nando) eventuais preconcei-
tos que possam aparecer.

 Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objetos de conhecimento Habilidades

Nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias

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

EF08HI23 – Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o 
determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na 
África e na Ásia.

O imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia EF08HI24 – Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, 
procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos 
sobre as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica.
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Vista aérea de Mumbai, na Índia. 
Fotografia de 2018.

Vista do Distrito Central em Hong 
Kong, China. Fotografia de 2017.
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Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG7; CG9; 
CG10.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH1; CCH2; CCH4; CCH5; 
CCH6; CCH7.

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4; 
CEH5.

 Orientações didáticas
A expansão do imperialismo 

ocorrida no século XIX é um as-
sunto essencial para a com-
preensão das atuais relações 
econômicas mundiais e da con-
dição de muitas sociedades que 
vivem em continentes como a 
África e a Ásia. Afinal, foi nesses 
lugares que se sentiu mais for-
temente a ação direta do impe-
rialismo europeu. Os estudan-
tes serão estimulados, por-
tanto, a perceber mudanças e 
permanências no processo his-
tórico e concluir que, no caso da 
maioria dos países africanos, é 
bastante forte a dependência 
deles em relação à tecnologia e 
ao comércio com os países eco-
nomicamente mais desenvolvi-
dos. A corrida imperialista era 
justificada com o argumento de 
que as potências mais desen-
volvidas tinham a “missão civi-
lizadora” de difundir o progresso 
e a justiça pelo mundo. Essa 
“missão” estava atrelada a ide-
ias como superioridade do bran-
co e discriminação racial.

Objetos de conhecimento Habilidades

Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo e racismo, o silenciamento 
dos saberes indígenas e as formas de integração e destruição de comunidades 
e povos indígenas

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

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.
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 Imperialismo

No final do século XIX, os governos dos países industrializados da Europa, 
do Japão e dos Estados Unidos passaram a disputar o domínio sobre regiões da 
África e da Ásia, onde viviam bilhões de pessoas. Essa política de dominação 
ficou conhecida como imperialismo.

Entre outras coisas, as práticas imperialistas das grandes potências capitalis-
tas visavam:

• o acesso direto e a garantia do controle sobre novas fontes de matérias-primas;

• investimentos do capital acumulado com a industrialização;

• a exportação de produtos industrializados a um número maior de pessoas;

• a ampliação de suas áreas de influência.

 Formas de dominação

Os países europeus promoveram negociações e guerras para dominar muitas 
sociedades africanas e asiáticas. A dominação estrangeira foi realizada, tam-
bém, com a participação de exploradores, aventureiros, comerciantes, missio-
nários religiosos e cientistas. O domínio imperialista nas sociedades africanas e 
asiáticas se estendeu por diversos campos da vida.

A dominação econômica interferiu nas formas de produção e de con-
sumo modificando profundamente as economias locais. Os governos euro-
peus exigiam o pagamento de impostos, monopolizavam a produção e a 
exploração de matérias-primas e favoreciam o consumo de seus produtos 
industrializados.

A dominação cultural era realizada através da 
valorização das culturas dos países dominadores e 
da depreciação da cultura dos povos colonizados. 
Instituições europeias divulgavam ideologias racis-
tas, obrigavam o uso de seus idiomas como oficiais –
limitando o uso das línguas locais – e combatiam 
os costumes e as religiões dos povos que buscavam 
dominar, impondo, por exemplo, suas versões do 
cristianismo.

A presença de tropas e de colonos nas regiões colo-
nizadas garantiu a dominação de territórios. Os eu-
ropeus expulsaram diversos povos asiáticos e africanos 
de suas terras originais. Por meio de deslocamentos 
forçados, esses povos foram divididos ou reunidos em 
novos territórios com fronteiras artificiais, criadas pe-
los impérios coloniais. Os colonizadores reuniam po-
vos culturalmente distintos (por vezes, rivais) em um 
território e separaram outros que compartilhavam os 
mesmos valores, crenças, hábitos e línguas.

Ano
Superfície do globo sob 

controle de potências coloniais

1800 35%

1878 67%

1914 85%

Fonte: elaborado com base em ENCICLOPAEDIA BRITANNICA. “European 
Expansion Since 1763”. Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/
colonialism/European-expansion-since-1763>. Acesso em: 8 out. 2018.
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• Na sua opinião, 
os brasileiros 
valorizam mais a 
cultura nacional ou 
a cultura de países 
estrangeiros? Por 
que você acha que 
isso acontece? 
Debata o assunto 
com seus colegas.

Investigando

Capa do Almanaque do 
pequeno colono argelino 
(1893), livro que trazia 
instruções sobre como os 
franceses que viviam no 
norte da África deveriam lidar 
com os nativos. A obra é um 
exemplo da imposição dos 
valores ocidentais na África. 
Coleção particular.

214

Leitura complementar

Nos trechos a seguir, o eco-
nomista, filósofo e escritor 
estadunidense John Kenneth 
Galbraith apresenta de forma 
irônica algumas ideias de 
Spencer, considerado o cria-
dor do darwinismo social.

A Seleção Natural 
dos Ricos

Charles Darwin explicou 
a ascensão, ou evolução, do 
homem. Herbert Spencer, 
mundialmente conhecido 
como o grande Darwinista 
Social, explicou a ascensão 
das classes privilegiadas.

A vida de Herbert Spencer, 
1820-1903, filósofo inglês e 
pioneiro da sociologia, coin-

O texto “Imperialismo”, in-
cluindo a seção Investigan-

do que o acompanha, pro-
move as competências ge-
rais e específicas CG1, CG2, 
CG7, CCH2, CCH5, CCH6, 
CCH7, CEH1, CEH2 e CEH5. 
O texto “Mito da superiorida-
de”, por sua vez, desenvolve 
a habilidade EF08HI27, so-
bretudo por identificar ten-
sões e significados dos 
discursos civilizatórios para 
as populações indígenas e 
negras nas Américas. Já o 
texto “Teorias racistas” tra-
balha a habilidade EF08HI23, 
pois estabelece relações 
causais entre as ideologias 
raciais e o determinismo no 
contexto do imperialismo 
europeu e seus impactos na 
África e na Ásia.

cidiu quase que exatamente com a da rainha Vitória. É a Spencer, 
e não a Darwin, como geralmente se imagina, que devemos a frase 
lapidar: “sobrevivência do mais forte”. Falava ele, não da sobrevi-
vência no reino animal, mas sim da sobrevivência no mundo mui-
to mais exigente, como Spencer o via, da vida econômica e social. 
Não obstante, ele foi claro em admitir sua dívida para com Darwin:

... Estou apenas pondo em prática os pontos de vista do Sr. 
Darwin no que eles se aplicam à raça humana... todos [os mem-
bros da raça] estando sujeitos às “crescentes dificuldades de ga-

nhar a vida...”, surge uma certa vantagem sob pressão, pois 
“somente aqueles que realmente progridem nessas condições con-
seguem sobreviver”; e... “estes devem ser os escolhidos de suas 
respectivas gerações”.

Spencer foi um escritor extremamente fecundo [...]. Seus 
inúmeros livros tiveram grande influência na Inglaterra, mas 
nos Estados Unidos chegaram a ser quase que uma revelação 
divina. [...] Spencer tornou-se um evangelho americano por-
que suas ideias ajustavam-se às necessidades e anseios do ca-

 Investigando
Resposta pessoal. Tema 

para debate e reflexão. A ativi-
dade poderá ser conduzida 
oralmente. Depois de ouvir as 
respostas dos alunos, o pro-
fessor pode comentar que a 
cultura brasileira (extraordina-
riamente ampla e diversifica-
da) já foi desprestigiada e rotu-
lada por meio de estereótipos 
colonialistas que, de certo 
modo, são divulgados até os 
dias atuais. O objetivo do deba-
te é desmistificar estes este-
reótipos e apontar que a cultu-
ra brasileira, e a diversidade 
que ela encerra, produziu ex-
pressões notáveis na música, 
na literatura, no cinema, nas 
artes plásticas, na culinária, na 
ciência e na tecnologia.
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 Mito da superioridade

O mito da superioridade europeia é uma ideia falsa que foi muito difundi-
da no contexto da expansão imperialista. Os defensores desse mito alegavam 
que os europeus eram “superiores” por serem da “raça branca” (ou europeia), 
acreditarem em religiões cristãs e terem se industrializado. 

A partir dessa postura racista e etnocêntrica, os europeus defendiam que 
as culturas africanas, ameríndias e asiáticas eram inferiores. Esse discurso 
foi utilizado para justificar ações imperialistas na África e na Ásia, e também 
para marginalizar indígenas e negros nas Américas.

 Teorias racistas

Durante o século XIX, alguns cientistas europeus desenvolveram teorias ra-
cistas que foram incorporadas à política de diversos países. Segundo algumas 
dessas teorias, os seres humanos se dividiriam em “raças” que estariam em di-
ferentes “estágios evolutivos”. Esses teóricos colocavam a si mesmos, brancos 
(europeus e norte-americanos), no topo de uma suposta escala de “evolução”. 
Já os amarelos (asiáticos e indígenas americanos) e os negros (africanos) eram 
classificados por eles como povos “menos evoluídos”.
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Rei Toffa, do Daomé, cercado de sua corte de guerreiras, conhecidas como ahosi. Essa tradição de Daomé, de formar tropas militares 
compostas apenas de mulheres, era vista com espanto pelos europeus. Gravura publicada em 1877 no Journal des Voyages. 
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 Orientações didáticas
Para debater o mito da supe-

rioridade e as teorias raciais, 

converse com os alunos sobre 

como o racismo e o determinis-

mo estiveram vinculados aos 

discursos civilizatórios produ-

zidos a respeito das popula-

ções indígenas e negras nas 

Américas. Esse determinismo 

não pode ser diretamente atri-

buído a Charles Darwin mas a 

outros pensadores , como Her-

bert Spencer , que expandiram 

ideias originárias da biologia de 

Darwin para o campo social. Se 

Charles Darwin, em sua passa-

gem pelo Brasil no ano de 

1832, se mostrou indignado 

com a violência contra os es-

cravizados nas cidades do Rio 

de Janeiro, Recife e Salvador, o 

mesmo não pode ser dito de ou-

tros viajantes europeus. Muitos 

desses observadores produzi-

ram discursos que desvalori-

zavam indígenas e negros e 

corroboravam as práticas es-

cravistas. A questão da “mesti-

çagem”, por exemplo, foi tratada 

por muitos desses intelectuais 

de modo a indicar a inferiorida-

de da sociedade brasileira, o 

que levou, como sabemos, à 

valorização de teorias favorá-

veis ao “embranquecimento” 

que chegaram até o século XX.

pitalismo americano, especialmente às dos novos capitalistas, 
como uma luva, ou até melhor do que isso.

Em verdade, estas ideias não poderiam ser mais maravilhosas. 
Nunca antes, em qualquer país, tanta gente tornara-se tão rica 
e aproveitara tanto e tão bem a sua riqueza. E, devido a Spencer, 
ninguém precisava sentir-se nem um pouco culpado por causa 
de toda essa boa sorte. Era o resultado inevitável do poder na-
tural, da capacidade própria de adaptação. O rico era o benefi-
ciário inocente de sua própria superioridade. Ao gozo da 
riqueza foi acrescentado o prazer quase igual que provinha da 

simples noção de que se tinha tudo isso porque se era melhor.

As ideias também protegiam a riqueza. Ninguém, especial-

mente nenhum governo, nela podia tocar ou nos métodos 

pelos quais foi adquirida ou estava sendo aumentada. Fazê-lo 

seria o mesmo que interferir no processo, desesperadamente 

fundamental, através do qual a raça humana estava sendo 

aperfeiçoada. [...]

GALBRAITH, J. K. A era da incerteza. São Paulo: 

Pioneira, 1980. p. 36-37.

Para contribuir para 

o desenvolvimento 

desse tema, exiba o Mate-
rial Audiovisual “Sobre mitos 
de superioridade: o caso do 
imperialismo europeu no 
século XIX” localizado no 

material digital do Manual 

do Professor.

Como sugestão para tra-

balhar essas habilidades, 

acompanhe a Sequência 
Didática “Domínio das 
grandes potências na Ásia 
e na África” localizada no 

material digital do Manual 

do Professor.
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Esses teóricos defendiam, ainda, que a inteligência e o comportamento das 

pessoas eram determinados biologicamente e, por isso, seriam transmitidos de 

forma hereditária. Alguns cientistas da época achavam que era possível, por 

exemplo, avaliar as habilidades intelectuais de uma pessoa a partir do tamanho 

de seu crânio. Para demonstrar como essas teorias são inválidas, o biólogo  

Stephen Gould (1941-2002) afirmou: 
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O tamanho do cérebro está relacionado com o tamanho do corpo a que 

pertence: as pessoas altas tendem a possuir cérebros maiores que as pe-

quenas. Este fato não implica que as pessoas altas sejam mais inteligen-

tes – assim como o fato de possuírem cérebros maiores que os dos seres 

humanos não implica que os elefantes sejam mais inteligentes que estes.

GOULD, Stephen Jay. A falsa medida do homem. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 51.

Diversas pesquisas comprovaram que as teorias racistas, a crença de que o 

tamanho do cérebro definiria a inteligência e a ideia de que existiria uma “evo-

lução das raças” são totalmente equivocadas. O próprio conceito de “raça” 

baseado em características físicas (cor da pele e tipo de cabelo, por exemplo) 

está ultrapassado. Do ponto de vista biológico, hoje é consenso: todos os seres 

humanos são da mesma espécie: Homo sapiens.

Saberes e disputas

Essas teorias serviram para justificar a dominação europeia sobre os povos 

africanos e asiáticos. Elas também serviram de pretexto para desprezar os sabe-

res e as técnicas dessas sociedades. Os efeitos do racismo científico são sentidos 

até os dias de hoje.

Costureiras em aldeia Masai, no Qu•nia. Fotografia de 1979. 
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O texto “A ideia de ‘missão 
civilizadora’” desenvolve a 
habilidade EF08HI23, pois 
estabelece relações causais 
entre as ideologias raciais 
e o determinismo no con-
texto do imperialismo euro-
peu e seus impactos na 
África e na Ásia.

Leitura complementar

Rudyard Kipling nasceu 
na Índia, onde são ambien-
tadas suas mais famosas 
criações literárias. O escritor 
soube expressar a ideologia 
dos colonizadores ingleses 
de seu tempo. A seguir, se-
lecionamos trechos do poe-
ma “O fardo do homem 
branco”, publicado em 1899, 
que expressa ideias colo-
niais do século XIX: 

O fardo do homem 

branco

Aceitai o fardo do ho-
mem branco – 

Enviai os melhores dos 
vossos filhos,

Condenai vossos filhos 
ao exílio,

Para que sejam os servi-
dores de seus cativos;

Para servir vestindo pe-
sados trajes de combate,

Os povos selvagens e re-
voltados – 

Vossos povos recém-
-conquistados e descon-
tentes,

Metade demônios, meta-
de crianças.

[…]

Aceitai o fardo do ho-
mem branco – 

Não o comando tirânico 
dos reis, 

Mas sim o trabalho de 
servir e purificar – 

A história das coisas 
costumeiras.

As portas que não deveis 
entrar,

As estradas que não de-
veis pisar,

Vá marcá-las com sua 
vida,

E marcá-las com seus 
mortos.

KIPLING, Rudyard. O fardo do 
homem branco. (Tradução dos 

autores). Poema original em 
inglês disponível em: <www.

fordham.edu/halsall/mod/
kipling.asp>. Acesso em: 8 out. 

2018.
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 A ideia de “missão civilizadora”

A “missão civilizadora” foi um discurso difundido no final do século XIX se-
gundo o qual os brancos supostamente teriam o dever de “civilizar” as demais 
sociedades para difundir o “progresso ocidental” pelo mundo. Esse discurso 
eurocêntrico e racista foi utilizado para impor valores, hábitos e comportamen-
tos a populações africanas, asiáticas e ameríndias. 

Um dos divulgadores dessa ideia foi o escritor Rudyard Kipling (1865-1936). 
Kipling nasceu na Índia, mas tinha origem inglesa. Para ele, impor os valores oci-
dentais era o “grande fardo do homem branco”, algo que os europeus teriam de 
cumprir pelo bem da humanidade. 

Para cumprir com essa missão, criavam-se escolas que seguiam o modelo oci-
dental e desprezavam as formas de educação nativas. Nas escolas de formato 
europeu, as crianças africanas aprendiam, por exemplo que seus antepassados 
eram os “heróis europeus”. 

Refletindo sobre o assunto, o escritor nigeriano Chinua Achebe (1930- 
-2013), que viveu sob a dominação inglesa em seu país, afirmou:

 Aula de francês em escola em 
Mamou, na Guiné, que esteve 
sob o domínio francês entre 
1891 e 1958. Fotografia de 
dezembro de 1939.

D
e
n
is

e
 B

e
llo

n
/a

k
g
-i
m

a
g
e
s
/L

a
ti
n
s
to

ck

Contar a história do povo negro [...] tem sido uma responsabilidade 

que os brancos tomaram para si, e eles o fizeram sobretudo para atender 

aos propósitos da gente branca, naturalmente. Isso tem que mudar, e de 

fato está começando a mudar, mas não sem resistência e até hostilida-

de. Há muitos interesses psicológicos, políticos e econômicos investidos 

nessa imagem negativa. A razão é simples. Se você vai escravizar ou co-

lonizar um povo, você não vai escrever um relato elogioso sobre ele, nem 

antes nem depois. Em vez disso, você vai descobrir ou inventar histórias 

terríveis sobre ele [...].

ACHEBE, Chinua. A educação de uma criança sob o protetorado britânico: ensaios.  
São Paulo: Cia. das Letras, 2012. p. 66-67.

O discurso da “missão civilizadora” foi uma das estratégias desenvolvidas 
pelas grandes potências para justificar o imperialismo na África e na Ásia. 
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Atividade 

complementar

Para trabalhar o poema “O 
Fardo do Homem Branco”, 
de Rudyard Kipling, e suas 
implicações, sugerimos que 
os alunos realizem uma pes-
quisa de ilustrações e char-
ges produzidas no período 
e que questionam o ponto 
de vista de Kipling. Esse foi 
o caso, por exemplo, da ilus-
tração The White (?) Man’s 
Burden (O fardo (?) do ho-
mem branco), de William H. 
Walker, em 1899. Nela, ve-
mos representações de qua-
tro nações imperialistas 
(Estados Unidos, Inglaterra, 
Bélgica e França) sendo car-
regadas nos ombros por na-
ções subjugadas (Filipinas, 
Índia e Estados africanos). 
Tendo essa produção como 
referência, os alunos pode-
rão pesquisar outras ima-
gens similares, a fim de 
observar as críticas e os 
questionamentos que já 
eram realizados pela impren-
sa do período a respeito da 
atuação dos Estados Unidos 
e das nações europeias na 
África, na Ásia e na América.

A mencionada ilustração 
está disponível on-line na 
Walker Cartoon Collection – 
Biblioteca da Universidade 
de Princeton. Disponível em: 
<https://findingaids.prince 
ton.edu/collections/MC068/
c00104>. Acesso em: 15 ago. 
2018.
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 Impérios coloniais na África e na Ásia
Vários países europeus como Bélgica, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália 

disputaram entre si por domínios coloniais na África e na Ásia. Nessa disputa, os 
países que conquistaram mais territórios foram a Inglaterra e a França.

Entre 1837 e 1901, durante o reinado da rainha Vitória (1819-1901), a cha-
mada Era Vitoriana, os ingleses formaram o maior império colonial da época. 
Eles tinham territórios em quase todos os continentes e dominavam cerca de 
um quinto das terras do planeta. O segundo maior império colonial daquele 
período foi formado pelos franceses.

 A conquista da África
A conquista europeia da África foi marcada pela violência. Fuzis, canhões e 

navios a vapor são exemplos da tecnologia militar utilizada a serviço da domi-
nação europeia no continente africano.

Na primeira metade do século XIX, portugueses, espanhóis, ingleses e fran-
ceses exerciam domínio sobre diversas regiões do continente africano. Em 
Angola e Moçambique, encontravam-se os portugueses; na Costa do Ouro en-
contravam-se alemães, britânicos e portugueses; no golfo da Guiné e na ilha 
de Fernando Pó, espanhóis; no norte do continente vastos territórios estavam 
sob o domínio do Império Otomano (1299-1922) e outros, como a região da 
Argélia, sofriam com incursões francesas; no sul, próximo ao Cabo, estavam os 
holandeses e ingleses.

Ao longo do século XIX, as disputas entre os europeus por novos territórios 
se intensificavam, assim como a busca por novos produtos africanos.

 Exploração de produtos africanos
Os colonizadores europeus tinham interesse em explorar diversos produtos 

no continente africano. Entre esses produtos estavam:

• a borracha – utilizada para fabricação de pneus e de tecidos;

• os óleos vegetais – como palma, dendê e outros – que serviam para lubri-
ficar máquinas e para fabricar alimentos e cosméticos;

• a noz-de-cola – usada pela indústria de refrigerantes;

• o ouro e os diamantes – economicamente valiosos;

• o ferro, o cobre e o carvão mineral – usados para 
construir e alimentar as máquinas industriais;

• as plantas tropicais (cacau, cana-de-açúcar, café) – 
consumidas na alimentação;

• marfim, penas, plumas e peles – utilizados na fa-
bricação de artigos de luxo.

A exploração dessas riquezas provocou sérios danos 
ao meio ambiente, incluindo a matança de animais. 
Além disso, a exploração desorganizou as diferentes 
formas de produção das sociedades africanas. As po-
pulações locais foram obrigadas a trabalhar para os eu-
ropeus e estimuladas a consumir produtos importados 
da Europa.
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Colar cerimonial feito 
de ouro. Costa do Ouro, 
século XIX. Fotografia de 
2015.

A noz-de-cola, também 
conhecida como café-do-Sudão, 
é encontrada na África e 
na Ásia e é um importante 
produto usado na indústria de 
refrigerantes. Fotografia feita 
no Senegal, 2005.

Presa de elefante 
esculpida. A peça, 
com 56 cm de altura, 
apresenta cenas de 
trabalho e foi produzida 
no século XIX.

Presa de elefante 
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Leitura complementar

O texto a seguir foi ela-
borado com com base na 
obra Senegâmbia: o desafio 

da história regional, de 
Boubacar Barry (Rio de Ja-
neiro: UCAM, 2000). Boubacar 
nasceu no Senegal, que es-
teve sob domínio francês. 
Ele foi um dos historiadores 
africanos que se empenha-
ram em estudar as conse-
quências do processo de 
conquista de seus territó-
rios pelos europeus.

A conquista colonial é re-
sultado de um processo 
violento que permitiu às 
potências europeias domi-
nar vastos territórios, em 
prejuízo dos africanos. Na 
África Ocidental, a maior 
parte das terras coube à 
França, que tratou rapida-
mente de organizar as no-
vas colônias. A delimitação 
das fronteiras de cada colô-
nia tem sua própria histó-
ria e reflete os interesses do 
momento, de acordo com a 
política francesa ou as ri-
validades com as colônias 
vizinhas sob domínio in-
glês ou português.

A Inglaterra ficou com a 
parte maior e mais rica de 
Nigéria, Gana, Serra Leoa 
e Gâ mbia , enqua nto a 
Portugal coube apenas a 
Guiné-Bissau e as ilhas de 
Cabo Verde. A Alemanha 
apossou-se de Togo até a 
Primeira Guerra Mundial, 
data em que este país foi 
dividido entre a França e a 
Inglaterra.

O texto “Exploração de pro-
dutos africanos” desenvolve 
a habilidade EF08HI24, na 
medida em que reconhece 
os principais produtos pro-
cedentes da África explora-
dos pelos europeus durante 
o imperialismo e analisa os 
impactos dessa exploração 
sobre a organização econô-
mica das comunidades lo-
cais africanas. Já a seção 
Observando o mapa trabalha 
a competências específicas 
CCH7 e CEH5. 
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 Rivalidades entre potências

No final do século XIX, o clima de rivalidade entre as grandes potências pelo 
domínio de territórios na África intensificou-se. O rei da Bélgica, Leopoldo II 
(1865-1909), formara uma companhia privada de exploração no Congo, os go-
vernos da França e da Inglaterra disputavam domínios no Egito e as discussões 
sobre a navegação e o comércio nas regiões dos rios Níger e Congo colocavam 
os europeus em conflito.

Para evitar que essas rivalidades se transformassem em guerras, os governos 
enviaram representantes para a Conferência de Berlim (1884-1885), na Ale-
manha. O objetivo do encontro era estabelecer as regras para que os europeus 
partilhassem domínios na África. 

Pelas regras estabelecidas na conferência, os europeus que já ocupavam par-
tes do litoral africano teriam o direito de expandir-se para o interior. Isso favo-
receu a ampliação dos impérios coloniais de Grã-Bretanha, França e Portugal.

Outros governos europeus também se beneficiaram da partilha, entre eles o 
espanhol (que estabeleceu domínios no Saara Ocidental e no norte do Marrocos) 
e o belga (que formou uma imensa colônia na região do rio Congo). Os italianos 
dominaram a Líbia, a Somália e a Eritreia; enquanto os alemães estabeleceram 
domínios sobre Camarões, África Oriental e África do Sudoeste (atual Namíbia). 

Os italianos e alemães consideravam, porém, que os territórios obtidos eram 
insuficientes e se sentiram prejudicados. Assim, em vez de acalmar os ânimos, 
os acordos firmados na Conferência de Berlim incitaram conflitos entre as na-
ções imperialistas.

Impérios coloniais na África (1924)

Observando o mapa

• Elabore uma tabela indicando os territórios africanos e os respectivos países 
europeus colonizadores.

Fontes: elaborado com base em 
ALBUQUERQUE, Manoel M. de et 
al. Atlas histórico escolar. 8. ed. Rio 
de Janeiro: FAE, 1986. p. 138-139; 
KINDER, Hermann; HILGEMANN, 
Werner. Atlas histórico mundial: de 
los orígenes a la Revolución Francesa. 
Madrid: Istmo, 1982. p. 120; Atlas da 

história do mundo. São Paulo: Folha 
de S.Paulo/Times Books, 1985. p. 236.
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Sob a tutela da França, a 
África Ocidental Francesa 
adotou um sistema de go-
verno dirigido pelo gover-
nador-geral, que tinha em 
mãos a administração das 
colônias, com poderes espe-
ciais quanto a moeda, saú-
de, educação e defesa. Esse 
governador servia de inter-
mediário entre os tenentes-
-governadores e o ministro 
francês do além-mar, que 
era encarregado, em nome 
da França, de dirigir o im-
pério colonial.

Essa organização se dava 
para lucro exclusivo da me-
trópole, que impunha a cada 
colônia uma especialização 
na produção das matérias-
-primas, dependendo das 
necessidades do momento. 
O Senegal, e em particular a 
área produtora de amen-
doim, tornou-se o principal 
polo econômico da África 
Ocidental Francesa, atrain-
do mão de obra proveniente 
das colônias vizinhas de 
Guiné, Sudão e Alto Volta 
(atual Burkina Faso).

As fronteiras foram deli-
mitadas segundo o interes-
se das potências coloniais, 
sem levar em conta o inte-
resse das populações, divi-
didas por novas barreiras 
alfandegárias, linguísticas 
ou administrativas. Os je-
jes, por exemplo, foram di-
vididos entre o Togo fran-
cês e a Gana inglesa; os io-
rubás, entre a Nigéria e 
Daomé, enquanto os haus-
sás ficaram dos dois lados 
da fronteira entre Nigéria e 
Níger. Os jolas, os mandin-
gas e os peúles, que antes 
viviam em um mesmo Es-
tado, dividiram-se entre a 
Guiné Francesa (atual Gui-
né), a Guiné-Bissau (portu-
guesa), Gâmbia e Senegal.

Texto elaborado pelos autores.

 Observando o mapa

 Colônias belgas Congo Belga

Colônias francesas Marrocos, Tunísia, África Ocidental Francesa, África Equatorial Francesa e Madagáscar

Colônias espanholas Saara Espanhol e Guiné Equatorial

Colônias inglesas
Egito, Sudão Anglo-Egípcio, Uganda, Serra Leoa, Costa do Ouro, Rodésia do Norte, Rodésia do Sul, 
Bechuanalândia, Suazilândia, União Sul-Africana e Basotolândia

Colônias portuguesas Guiné Portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe

Colônias italianas Líbia, Eritreia e Somália Italiana

 Orientações didáticas
Recomendamos utilizar a 

Ata da Conferência de Berlim 
(1885) para discutir os argu-
mentos das nações europeias 
em suas “missões civilizató-
rias”. O artigo 6 do documento, 
por exemplo, fornece indícios 
sobre a circulação de ideias a 
respeito da infantilização das 
populações nativas e da tutela 
desses povos. Ver documento 
traduzido em: <https://mama
p r e s s . f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2013/12/conf_berlim.
pdf>. Acesso em: 25 set. 2018.
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Um exemplo desses conflitos imperialistas foi a Guerra dos Bôeres (1899-
1902), na região da atual África do Sul. Nessa região, ocupada por holandeses 
desde o século XVII, foram descobertas enormes jazidas de ouro e de diaman-
tes. Isso despertou o interesse dos britânicos, que disputaram o controle da 
região com os bôeres (descendentes de holandeses). Após intensas lutas, os 
britânicos passaram a dominar a região.

 Resistência africana

A dominação europeia provocou muitas revoltas anticolonialistas no conti-
nente africano. Porém, a maior parte delas foi sufocada pelo poder militar e 
econômico dos europeus. Apesar disso, os africanos continuaram lutando e 
nunca se conformaram com a dominação estrangeira.

Na atual Gana, em 1890, os axântis organizaram uma forte resistência à 
dominação inglesa. Os revoltosos axântis lutaram contra a Inglaterra durante 
dez anos, até que foram brutalmente reprimidos pelos colonizadores.

Na região que hoje corresponde à Tanzânia, em 1905, eclodiu uma enor-
me revolta organizada pelo povo maji-maji contra a opressão colonial alemã. 
Essa revolta, que durou cerca de dois anos, foi coibida violentamente pelos 
colonizadores.

Apesar da resistência, somente os etíopes e os liberianos conseguiram 
manter sua autonomia política. Entre 1895 e 1896, os etíopes expulsaram os 
italianos de seu país. Já a Libéria – território que os estadunidenses compraram 
no litoral da África Ocidental para enviar escravizados e seus descendentes – 
era um país independente oficialmente, mas contava com a proteção do gover-
no de Washington. Com a ajuda do governo dos Estados Unidos, os liberianos 
mantiveram sua independência.

No Sudão, os muçulmanos enfrentaram os britânicos e nas duas últimas dé-
cadas do século XIX constituíram um Estado independente.

• Na sua interpretação, 
toda dominação gera 
resistência? Debata 
o assunto com seus 
colegas.

Investigando

Chefe axânti e 
seus conselheiros. 

Fotografia realizada 
por volta de 1910. 
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Leitura complementar

A informação apresenta-
da sobre o Sudão tem por 
referência a obra Fé, guerra 

e escravidão: uma história 
da conquista colonial do Su-
dão (1881-1898), da histo-
riadora Patrícia Teixeira 
Santos. Ao longo de seu tex-
to, a autora discute aspec-
tos do processo que levou 
à construção de um Estado 
Madista no Sudão, tendo 
envolvido egípcios, britâni-
cos e sudaneses madistas. 
Em relação a esse estado, 
a autora comenta:

O Estado mahdista que 
existiu no Sudão soube in-
tegrar a heterogeneidade de 
populações e de funcioná-
rios, missionários e comer-
ciantes de origem otomana 
e europeia na sua unidade 
política, por ter estabeleci-
do mecanismos disciplina-
res que produziram sujeitos 
que interagiam com as 
ações do governo de forma 
rica e singular, garantindo a 
sobrevivência histórica des-
sa experiência política e re-
ligiosa. Além disso, de-
senvolveu uma ação civili-
zatória voltada para os ‘não 
árabes’ e ‘não muçulma-
nos’, a partir do aprofunda-
mento das formas de di-
ferenciação e discriminação 
existentes nas relações entre 
as populações ‘árabes’ e 
‘não árabes’, processo esse 
que foi favorecido pela inte-
ração dos mahdistas com as 
visões racialistas dos dife-
rentes prisioneiros europeus 
que atuaram na constituição 
das instituições sociais e po-
líticas de Mahdiyya”.

No desenvolvimento das 
práticas disciplinares, o 
Estado mahdista teve de 
lidar a todo instante com 
os conflitos com os euro-
peus no seu interior e com 
a presença britânica que se 

Os textos “Resistência afri-
cana” e “A conquista da Ásia” 
desenvolvem a habilidade 
EF08HI26, pois identificam 
e contextualizam o protago-
nismo das populações locais 
na resistência ao imperialis-
mo na África e na Ásia. Já as 
seções Investigando e Ob-

servando o mapa trabalham 
as competências gerais e 
específicas CG1, CG2, CG9, 
CG10, CCH2, CCH6, CCH7, 
CEH1 e CEH5.

 Investigando
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam a ocor-

rência de resistências em diversas situações de dominação, mas 
que essa não é uma regra absoluta. Os alunos poderão observar, 
ainda, que essa resistência não significa apenas a formação de 
grupos armados, mas podem surgir também resistências cultu-
rais, religiosas e linguísticas. Nesse sentido, no desenvolvimento 
da atividade, o fator simbólico das resistências pode ser trabalha-
do em sala de aula.
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100º O
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CHINA
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Filipinas (EUA)

Ilha Sacalina

SIÃO

INDOCHINA
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Formosa

ARÁBIA

PÉRSIA
AFEGANISTÃO

ÍNDIA BRITÂNICA

TURQUIA

N

0 391 km

Alemão

Britânico

Francês

Português

Japonês

Holandês

Limites atuais

Áreas de domínio

 A conquista da Ásia 
A expansão imperialista europeia também ocorreu em diversas regiões da 

Ásia, como na China e na Índia. Além das nações europeias, também o Império 
do Japão (1868-1947) passou a disputar territórios asiáticos em sua expansão.

Já o Império Britânico, conhecido como o “império 
onde o Sol nunca se põe”, estendeu seus domínios 
sobre a Índia, o Sudeste asiático e as ilhas do oceano 
Pacífico. O cultivo de chá e a produção de algodão 
para a indústria têxtil se tornaram fundamentais para 
a economia inglesa. 

O mapa a seguir mostra as principais áreas de do-
minação colonial na Ásia.

Impérios coloniais na Ásia (1914)

Observando o mapa

• Qual era o maior império colonial na Ásia? As áreas desse império fazem parte de que países atuais?

Fontes: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manoel M. de et al. Atlas histórico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro: FAE, 1986. p. 138-139; Atlas da 
história do mundo. São Paulo: Folha de S.Paulo/Times Books, 1985. p. 240-241; NÉRÉ, Jacques. História contemporânea. 2. ed. São Paulo/Rio de 
Janeiro: Difel, 1981. p. 332.

Homens e mulheres sentados à 
mesa preparando-se para tomar 

uma xícara de chá em Londres, 
Inglaterra. Ilustração de 1827.
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manifestava pelo estabele-
cimento de redes de in-
fraestrutura e de ferrovias 
nas áreas ‘resgatadas’ da 
Mahdiyya. A existência do 
‘outro’ como ameaça e ao 
mesmo tempo portador de 
novidades com relação às 
técnicas, ao processo civili-
zador e às formas de gover-
nar, de acordo com as fontes 
missionárias, foi funda-
mental para a ampliação do 
significado das diferenças 
internas e para as defini-
ções de formas de interven-
ção externas.

A experiência política do 
Estado mahdista não pode 
ser vista sem se levar em 
conta a relação local com a 
globalidade da expansão 
colonial britânica, e essa in-
teração, juntamente com a 
noção do encontro colonial, 
serão importantes para se 
dimensionar a constituição 
das práticas disciplinares 
que garantiram a sujeição e 
a inserção da diversidade 
populacional existente no 
Sudão [...].

 SANTOS, Patrícia Teixeira. 
Fé, guerra e escravidão: uma 

história da conquista colonial 
do Sudão (1881-1898). 

São Paulo: Ed. FAP-Unifesp, 
2013. p. 29.

 Observando o mapa
O maior império colonial da 

Ásia era a Índia Britânica. Tais 
áreas fazem parte de países 
atuais como Índia, Paquistão, 
Bangladesh e Butão.

Atividade complementar

As consequências do imperialismo podem ser sentidas até os 
dias de hoje. No entanto, os países que foram dominados buscam 
formas de lidar com seu passado e renovar suas tradições. Alguns 
artistas africanos que viveram na época da dominação estrangei-
ra criaram obras que fazem reflexões sobre o impacto das lutas 
pela independência. Outros artistas, mais jovens, produzem obras 
em que discutem aspectos como exclusão social e exploração 

econômica. Atualmente, muitas obras de artistas africanos são 
exibidas em museus pelo mundo. 

A partir desse tema, sugerimos que realize uma atividade 
complementar convidando os alunos a pesquisarem sobre ar-
tistas plásticos e escritores africanos que trabalham com tais 
questões na atualidade. As pesquisas poderão ser organizadas 
em apresentações orais para que os alunos conheçam as figu-
ras trabalhadas por toda a turma.
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 Imperialismo na China
No início do século XIX, a China sofreu várias investidas de países imperialis-

tas como a Inglaterra e os Estados Unidos. No entanto, os chineses consegui-
ram resistir por um período ao controle estrangeiro. 

Guerra do Ópio (1839-1842)

Desde século XVII, os ingleses compravam produtos chineses como a porce-
lana, a seda e o chá. Os chineses, porém, não se interessavam pelos produtos 
ingleses. Isso mudou quando o ópio produzido na Índia (colônia britânica) pas-
sou a ser vendido na China. 

O ópio é uma droga que afeta o sistema nervoso central, provoca reações 
de euforia e sonolência e causa grave dependência química. Embora proibida 
pelo governo da China, essa droga continuou sendo vendida ilegalmente por 
comerciantes europeus e consumida por setores da elite chinesa.

Em 1839, as autoridades chinesas decidiram acabar definitivamente com o 
comércio do ópio. Confiscaram e queimaram toneladas da droga que estavam 
estocadas em navios ingleses. Em reação, a marinha da Inglaterra atacou cida-
des e portos da China. Esse conflito, conhecido como Guerra do Ópio, termi-
nou com a vitória dos ingleses e a assinatura do Tratado de Nanquim (1842).

Por meio de negociações políticas, os ingleses conseguiram vantagens econô-
micas na China, como benefícios comerciais em vários portos e direitos territoriais 
sobre Hong Kong. Somente em 1997, Hong Kong foi devolvida ao governo chinês.

Guerra dos Boxers (1900-1901)

No começo do século XX, a China estava submetida a diversas potências 
imperialistas. Reagindo a essa situação, surgiu um grupo secreto nacionalista 
cujos membros eram chamados de boxers. Os boxers eram chineses pobres que 
viviam, sobretudo, ao norte do país. Eles utilizavam lutas marciais e práticas reli-
giosas para combater a presença ocidental na China. Esse grupo destruiu linhas 
telegráficas, ferrovias e perseguiu estrangeiros e chineses cristãos.

A imperatriz regente Cixi (1835-1908) e alguns governadores de províncias 
apoiaram o movimento dos boxers. Em 1900, a imperatriz declarou formal-
mente guerra às potências estrangeiras. Nesse mesmo ano, os boxers atacaram 
o bairro das embaixadas ocidentais em Pequim, sitiando diplomatas, missioná-
rios, jornalistas e outros profissionais. O conflito, que se estendeu de 1900 a 
1901, ficou conhecido como Guerra dos Boxers.

Batalha na cidade de Tianjin, 
na China, durante a Guerra 
dos Boxers, representação 

japonesa produzida em 1900. 
Cromolitografia colorida,  

46 cm 3 61 cm.
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Leitura complementar

A respeito da influência 

britânica na China, sugeri-

mos o excerto a seguir.

No caso da Ásia, a força 
do império britânico se ex-
pressou mais fortemente 
desde o fim das guerras na-
poleônicas (1803 a 1815), 
quando objetivou impor o 
livre-cambismo à China 
que mantinha saldo comer-
cial superavitário e a maior 
população e produção da 
época. A Grã-Bretanha, 
ademais de ser importadora 
de produtos asiáticos (por-
celana, seda e chá), encon-
trava dif iculdades para 
exportar para a China, oca-
sionando significativo défi-
cit comercial ao grande 
império do ocidente.

De todo o comércio in-
glês, o ópio extraído da pa-
poula pelos indianos e que 
havia sido introduzido ile-
galmente por comerciantes 
ingleses gerava lucros con-
sideráveis, chegando a re-
presentar quase a metade 
do comércio britânico com 
a China [...].

Nas duas guerras do ópio 
(guerras anglo-chinesas) 
houve pesadas indenizações 
à China. Na primeira, entre 
1839-1842, o Tratado de 
Nanquim (1842) significou 
o pagamento de $ 21 mi-
lhões de onças de prata para 
a Ing laterra pelo ópio 
apreendido, bem como a ab-
sorção inglesa de Hong 
Kong. Na segunda Guerra 
do Ópio, entre 1856 e 1860, a 
China pagou, pelo Tratado 
de Tianjin, 2 milhões de on-
ças de prata para a França e 
3 milhões para a Inglaterra.

Ademais de comprome-
ter a organização produti-
va interna que afetava a 
produção de manufatura, a 
China teve que garantir o 
direito do livre-comércio 
de ópio e a presença da ar-
mada inglesa em seu terri-
tório [...].

POCHMANN, M. Capitalismo 
e desenvolvimento. In: Brasil 

sem industrialização: a herança 
renunciada. Ponta Grossa: 

Editora UEPG, 2016. p. 48-49. 
Disponível em: <http://books.

scielo.org/id/yjzmz/pdf/
pochmann-9788577982165-02.
pdf>. Acesso em: 15 ago. 2018.

 Orientações didáticas
O xogunato foi um regime estabelecido no Japão, em 1603, por 

Tokugawa Ieyasu, que perdurou até 1868. Durante esses séculos, 

a família Tokugawa dominou a região por meio de xoguns, o mais 

alto chefe militar do período. Esse momento também foi conheci-

do como Período Edo da história japonesa e um marco da história 

moderna do país. Edo é a denominação antiga da atual cidade de 

Tóquio, onde esteve localizada a sede do poder do xogunato. Tal 

período teve fim com a Restauração Meiji, em 3 de maio de 1868.
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Em resposta, nações estrangeiras como Inglaterra, Japão, Rússia, 
França, Alemanha e Estados Unidos organizaram um exército de 20 mil 
soldados para combater os boxers. Após oito semanas de lutas, esse 
exército internacional conseguiu resgatar os sitiados. A imperatriz regen-
te, Cixi e o imperador Guangxu fugiram para Xian, onde, após a derrota 
da rebelião, aceitaram os termos das nações ocidentais.

Em 1901, as forças estrangeiras impuseram punições severas à 
China, como o pagamento de indenização e a execução de funcio-
nários do governo.

 Imperialismo na Índia
A Índia foi conquistada pelos ingleses a partir da segunda me-

tade do século XVIII. Na região, os conquistadores procuraram im-
por sua língua, seus costumes e sua produção industrial. A expansão 
britânica atingiu áreas que correspondem hoje a Paquistão, Índia e 
Bangladesh.

Um dos movimentos mais fortes de resistência à dominação inglesa na região 
foi a Revolta dos Cipaios (1857-1858). Os cipaios eram indianos recrutados 
como soldados para trabalhar no exército inglês. Eles organizaram uma revolta 
nacionalista e passaram a lutar pela independência da Índia, sendo reprimidos 
pelas forças militares da Inglaterra.

Após essa revolta, o governo inglês transformou oficialmente a Índia em 
parte integrante do Império britânico. Em 1876, a rainha Vitória foi coroada 
imperatriz da Índia. Muitos cargos foram criados no governo para incorporar a 
elite indiana à administração pública.

 Japão
Desde meados do século XIX, comerciantes estrangeiros liderados pelos Estados 

Unidos pressionavam os japoneses a abrirem seus portos ao comércio internacio-
nal. Em 1854 os portos japoneses foram abertos ao comércio estrangeiro. Isso 
motivou uma reação interna no Japão que levou à queda do xogunato e à centra-
lização do poder nas mãos do imperador Meiji. Esse imperador, que governou 
de 1867 a 1912, deu início a uma profunda reestruturação econômica do país. 

Durante a chamada Era Meiji (1868-1912), o Japão modernizou-se rapida-
mente. Além de enfrentar as pressões ocidentais, o país se tornou uma potên-
cia industrial, militar e imperialista. 

A partir da Era Meiji até a metade do século XX, as forças japonesas também 
adotaram uma política de expansão de seus domínios. Derrotaram russos durante a 
Guerra Russo-Japonesa (1904-1905), coreanos (a partir de 1910) e chineses (1894-
-1895). Conquistaram parte da 
ilha Sacalina (1905), a península 
da Coreia e territórios chineses 
como a ilha Formosa (1895) e a 
Manchúria (invadida pelo Japão 
em 1931).

Bombardeio de Porto Artur pelos 
navios japoneses, em xilogravura 

feita por volta de 1904. Esse 
episódio fez parte da Guerra  

Russo-Japonesa (1904-1905).

Xogunato: regime 
feudal baseado em forças 
militares que vigorou no 
Japão entre os séculos 
XVII e XIX. 
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Indianos famintos suplicam 
por comida a oficiais 
britânicos. Entre 1876 e 1878, 
estima-se que quase  
10 milhões de indianos 
tenham morrido de fome. 
Ilustração publicada em 1897 
no jornal francês Le Petit 

Journal.
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 Orientações didáticas
De acordo com o historiador Peter Marshall, em maio de 

1857 soldados de Bengala atiraram em oficiais britânicos e 
seguiram em direção a Délhi. Tal fato acarretou na revolta de 
civis indianos e os britânicos viram-se sitiados na região. As 
forças militares imperiais somente lançaram uma ofensiva e 
restauraram sua autoridade em 1858. Na ocasião, a opinião 
pública britânica explicou aquele evento como uma rebelião 

em defesa do modo de vida e das tradições dos indianos que 
estavam sendo desconsiderados. Tal explicação gerou uma 
nova forma de imperialismo britânico pautado em um conser-
vadorismo extremo, no qual os britânicos se consideravam os 
guardiões das tradições indianas. Esse conservadorismo aca-
baria por provocar uma reação diferente, sendo importante 
para as motivações em torno do nacionalismo indiano que sur-

giria anos mais tarde. 

Atividade 

complementar
1. De acordo com Marcio 

Pochmann, quais pro-
dutos asiáticos a Grã-
-Bretanha importava?

 Resposta: segundo o 
autor, a Grã-Bretanha 
era importadora de pro-
dutos como porcelana, 
seda e chá.

2. Quanto o comércio do 
ópio gerava para os bri-
tânicos?

 Resposta: o comércio do 
ópio representava quase 
a metade do comércio 
britânico com a China.

3. Segundo o texto, quan-
do ocorreram as guer-
ras do ópio?

 Resposta: as duas guer-
ras do ópio ou guerras 
anglo-chinesas ocorre-
ram entre 1839 e 1842 
e 1856 e 1860.

4. Quais foram as indeniza-
ções pagas durante as 
duas guerras do ópio?

 Resposta: no primeiro 
conflito, houve o Tratado 
de Nanquim (1842), que 
levou ao pagamento de 
21 milhões de onças de 
prata para a Inglaterra 
pelo ópio apreendido e 
também à tomada de 
Hong Kong pelos britâni-
cos. No segundo confli-
to, por meio do Tratado 
de Tianjin, a China pagou 
2 milhões de onças de 
prata à França e 3 mi-
lhões à Inglaterra.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

1. Edward W. Said (1935-2003) foi um prestigiado in-
telectual palestino e professor de uma importante 
universidade dos Estados Unidos. Ele é autor de 
obras que criticam o imperialismo e denunciam o 
preconceito em relação ao Oriente. 

 De acordo com Said, os escritores ocidentais aju-
daram a criar imagens distorcidas sobre os po-
vos colonizados retratando-os como “bárbaros”, 
“primitivos”, “irresponsáveis” ou “selvagens” que 
precisavam ser disciplinados e castigados. No en-
tanto, os povos asiáticos e africanos recusaram os 
rótulos perversos construídos por esses escritores.

a) O que Edward Said critica em suas obras? 

b) Segundo ele, como alguns escritores ocidentais re-
presentavam os povos colonizados? Os povos colo-
nizados aceitaram passivamente essas rotulações?

2. Observe a charge abaixo, publicada no ínal do 
século XIX. Nela, um missionário europeu mostra 
uma lista a um africano e lhe diz: “Caro irmão, esta 
é nossa civilização. Um quadro tentador, não?”. Na 
lista, está escrito: militarismo, fraudes, dívidas, as-
sassinatos, fome, etc. 

Refletir e ampliar

Charge de 1875 que satiriza a ideia de que os europeus 
levariam a civilização aos africanos. Biblioteca George A. 
Smathers, Universidade da Flórida, Estados Unidos. 

Gravura de 1823 da planta Camellia sinensis. Em 2011, foram 
produzidas mais de 4,5 milhões de toneladas de chá no mundo. 
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 Qual é a ironia apresentada nessa charge? Ela é 
uma crítica ou um elogio à “missão civilizadora”?  

3. Chá é o nome de uma planta (Camellia sinensis) e 
de uma bebida preparada com as folhas dessa plan-
ta. Atualmente, o hábito de beber chá faz parte da 
identidade cultural britânica. Mas nem todos sabem 
que essa bebida é de origem chinesa e foi levada 
para a Inglaterra por meio de um intenso comércio 
marítimo. No século XIX, os ingleses compravam 
chá e vendiam ópio aos chineses. Qual conflito co-
lonial está relacionado com esse comércio? Explique 
como ele ocorreu e qual foi seu desfecho. 

4. Quais foram as consequências do imperialismo 
para os habitantes da Ásia e da África? Elabore um 
texto sobre o assunto. 

5. Que países da Ásia e da África são hoje potências 
regionais ou mundiais e apresentam um desen-
volvimento econômico destacado? Se necessário, 
faça uma pesquisa em livros, revistas e na internet 
para responder. Compartilhe os resultados de sua 
pesquisa com os colegas.
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 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. a) Em suas obras, Edward 

Said critica o imperialismo 
e denuncia o preconceito 
em relação ao Oriente.

 b) Segundo Said, alguns 
autores ocidentais, em ge-
ral, silenciavam os povos 
conquistados ou então os 
tratavam com preconcei-
to, usando termos como 
“bárbaros”, “primitivos”, 
“irresponsáveis” e “selva-
gens” para justificar a con-
quista europeia. Os povos 
asiáticos e africanos, no 
entanto, recusaram esses 
rótulos.

2. O objetivo da atividade é 
estimular a leitura e inte-
pretação de imagens. A iro-
nia apresentada na charge 
está nas palavras que des-
crevem a civilização como 
algo “tentador” em oposi-
ção ao modo de vida do 
africano representado. O 
documento é crítico à mis-
são civilizadora e ao modo 
como ela pouco auxiliou na 
vida dos indivíduos que ha-
bitavam continentes como 
África e Ásia.

3. A Guerra do Ópio (1839-
-1842). Os ingleses tenta-
vam negociar produtos co-
mo porcelana, seda e chá 
em troca do ópio obtido na 
Índia, droga de grande inte-
resse dos chineses. A dro-
ga, no entanto, era proibida 
pelo governo chinês, fazen-
do desse um comércio ilegal 
organizado pelos europeus. 
Em 1839, as autoridades 
chinesas confiscaram e 
queimaram toneladas de 
ópio que estavam em na-
vios ingleses, o que gerou o 
conflito. A guerra terminou 
com a vitória inglesa e a as-
sinatura do Tratado de Nan-
quim, em 1842. 

4. Em muitos casos, as sociedades locais empobreceram. A 
maioria dos trabalhadores contratados pelos europeus rece-
bia salários baixos, os recursos naturais eram explorados em 
benefício dos exploradores estrangeiros, e as melhores ter-
ras passaram a servir à agricultura de exportação, prejudi-
cando as lavouras de subsistência. Outra consequência 
negativa foi o aumento das rivalidades entre os povos (hin-
dus contra muçulmanos, na Índia, e chineses contra malaios, 
no Sudeste Asiático, por exemplo).

5. Entre os países, podemos citar: China, Índia e África do Sul. Você  
poderá realizar essa atividade de modo que os alunos produzam 
cartazes a respeito dos países selecionados, observando quais 
processos vivenciaram durante o imperialismo e quais dinâmi-
cas sociais ainda refletem essas problemáticas na atualidade.
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6. Observe a imagem abaixo com atenção e responda às questões.

Família britânica com criados indianos, no final do século XIX. Fotografia do acervo da British Library.

Aceitai o fardo do homem branco

Enviai os melhores dos vossos filhos,

Condenai vossos filhos ao exílio,

Para que sejam os servidores de seus 
cativos.

[...]

KIPLING, Rudyard. “O fardo do homem branco”.  
(Tradução dos autores). Poema original em inglês 

disponível em: <www.fordham.edu/halsall/ 
mod/kipling.asp>. Acesso em: 19 jun. 2018.

Fontes históricas

Integrar com LÍNGUA PORTUGUESA

7. Em dupla, leiam o trecho de um poema de Rudyard 

Kipling, transcrito ao lado. Depois, façam o que  

é pedido. 

a) Releiam o texto “Missão civilizadora”, neste ca-

pítulo, e respondam: quem é o autor do poema?

b) De acordo com o poema, a colonização foi uma 

escolha ou uma obrigação do “homem bran-

co”? Justifiquem sua resposta utilizando pala-

vras do texto.

c) Por que a visão do autor distorce a realidade? 

Expliquem. 

a) Quem são as pessoas retratadas? 

b) O que mais chamou sua atenção na fotografia? 

c) Leia a legenda que acompanha a imagem. Em seguida, identifique os aspectos que ajudam a distinguir as 

pessoas de origem britânica e as de origem indiana. 

d) Que relações você pode estabelecer entre essa imagem e o que foi estudado neste capítulo? 

e) Escolha uma das pessoas retratadas na fotografia. Tente imaginar como eram seus hábitos, o seu dia a dia, 

a sua relação com o lugar e com as outras pessoas retratadas na fotografia. O que você perguntaria a ela?
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Integrar com Língua 
Portuguesa
7. a) O autor do poema é Ru-

dyard Kipling.
 b) Segundo o poema, a co-

lonização é uma obrigação 
desses homens. O aluno 
poderá observar o emprego 
do termo “fardo” e do verbo 
“condenar”, que demons-
tram essa visão de Kipling.

 c) A visão de Kipling distor-
ce a realidade ao propor 
que o “homem branco” era 
o servidor dos cativos em 
tal contexto. O poema ro-
mantiza o imperialismo tor-
nando-o um fardo não para 
os povos autóctones que 
tiveram suas terras con-
quistadas e suas vidas 
completamente alteradas 
pela presença europeia, 
mas para os conquistado-
res que lá estavam. Nos 
versos, a ideia de “civilizar” 
pressupunha sacrifícios 
por parte dos conquistado-
res. É fundamental que os 
estudantes reflitam que 
não existem civilizações 
superiores e cheguem à 
conclusão de que é preciso 
respeitar as diferentes cul-
turas, crenças, etnias, téc-
nicas, etc.

Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências e habilidades da 
BNCC:

• CG1 (atividades 1 e 5);

• CG2 (atividades 2, 6 e 7);

• CG3 (atividade 2);

• CG9 (atividades 1, 6 e 7);

• CCH1 (atividade 1);

• CCH2 (atividade 1);

• CCH4 (atividade 6);

• CCH6 (atividade 7);

• CEH1 (atividades 1, 2 e 3);

• CEH3 (atividades 2, 6 e 7);

• CEH4 (atividades 1 e 7);

• CEH5 (atividade 3);

• EF08HI23 (atividades 1, 
2 e 7);

• EF08HI24 (atividade 3).

Fontes históricas
6. a) Uma família britânica e seus empregados indianos.
 b) Resposta pessoal.
 c) As vestimentas; os ingleses aparecem em primeiro plano. 
 d) Resposta pessoal. A atividade visa estimular a leitura de ima-

gens. A imagem reproduzida nesta atividade pode ser interpreta-
da como um exemplo da dominação inglesa na Índia. 

 e) Resposta pessoal. Estimule a criatividade dos estudan-
tes. Sugira que as perguntas tratem de alguns aspectos da 
época abordados neste capítulo.
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UNIDADE 4

15
Domínio das grandes 
potências

CAPÍTULO

• Frequentemente, costumamos usar o 

termo americanos para designar apenas 

os habitantes dos Estados Unidos. Por 

que você acha que isso acontece?

Investigando

América no 

século XIX

Chefe apache com sua família, em 
uma fotografia feita em 1897, quando 
milhares de indígenas haviam morrido 
em decorrência da conquista do Oeste. 
Coleção particular.

O continente americano pode ser di-

vidido a partir das características de seus 

processos de colonização em: América 

Anglo-Saxônica e América Latina. 

Estados Unidos e Canadá fazem parte da 

América Anglo-Saxônica. Eles detêm cerca 

de 80% das riquezas produzidas atualmen-

te no continente. Já a América Latina de-

tém cerca de 20% do PIB das Américas. 

Vejamos aspectos da história dessas 

regiões para refl etir sobre os motivos pe-

los quais elas se desenvolveram de forma 

tão desigual.
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 Objetivos do capítulo
• Conhecer o processo de ex-

pansão territorial dos Esta-
dos Unidos da América no 
século XIX, de expropriação 
das terras indígenas e ane-
xação de áreas pertencen-
tes a outros países.

• Estudar aspectos da Guerra 
Civil ou Guerra de Secessão. 

• Discutir o princípio das po-
líticas intervencionistas dos 
Estados Unidos.

• Trabalhar aspectos da eco-
nomia e da política na Amé-
rica Latina.

• Explicar as relações entre 
Estados Unidos e América 
Latina no século XIX, com 
ênfase na Doutrina Monroe 
e na política do Big Stick.

 Investigando
Resposta pessoal, em parte. 

As reflexões podem ser feitas 
em grupos e apresentadas oral-
mente. É comum as pessoas 
utilizarem o termo “americano” 
como sinônimo de “estaduni-
dense” porque, entre outras 
coisas, o termo “americano” se-
ria uma espécie de abreviatura 
do próprio nome do país que é 
Estados Unidos da América. Vale 
lembrar que esse é o único país 
do continente que incorporou 
em seu nome a palavra “Améri-
ca”. Além disso, essa autode-
nominação foi reforçada pelo 
governo e pelo povo dos Esta-
dos Unidos, na medida em que 
o país adquiria força econômica, 
cultural e política. Com base 
nessa atividade, comente que 
o continente americano é for-
mado por 35 países e que todos 
os povos que vivem aqui são, 
por isso, americanos.

 Correspondência dos conteúdos com a BNCC

Objetos de conhecimento Habilidade

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

Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo e racismo, o silen-
ciamento dos saberes indígenas e as formas de integração e destrui-
ção de comunidades e povos indígenas 

EF08HI25 – Caracterizar e contextualizar aspectos das 
relações entre os Estados Unidos da América e a América 
Latina no século XIX.
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Representação da Batalha de Chattanooga, 
ocorrida durante a Guerra Civil Americana, 
em 1863. Coleção particular.

Escravos do general Thomas F. Drayton em Hilton 
Head, Carolina do Sul, em 1862. A imagem foi 
feita pelo fotógrafo Henry P. Moore e pertence 
à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, 
situada em Washington.
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Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1; CG2; CG3; CG7; CG9.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH1; CCH2; CCH4; CCH5; 

CCH7.

Competência Específica 

de História

• CEH1; CEH2; CEH3; CEH4; 

CEH5.

 Orientações didáticas
O capítulo discute a divisão 

do continente americano em 

dois grandes conjuntos: Amé-

rica Anglo-Saxônica e América 

Latina. Ao longo do texto, foi 

trabalhada a história dos Es-

tados Unidos no século XIX e 

dos conflitos internos e exter-

nos que marcaram o período. 

Esses aspectos podem ser 

evidenciados a partir da ex-

pansão territorial rumo ao Oes-

te e da guerra civil entre Norte 

e Sul. Além disso, tratou-se de 

aspectos da economia e da 

política na América Latina, per-

cebendo, ainda, as relações 

entre Estados Unidos e Amé-

rica Latina, com ênfase na Dou-

trina Monroe e na Política do 

Big Stick. Tendo essas ques-

tões em vista, reflete-se sobre 

os motivos pelos quais esses 

dois conjuntos de países da 

América se desenvolveram de 

forma tão diversa.

Objeto de conhecimento Habilidade

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.
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 Expansão dos Estados Unidos

Em 1800, viviam nos Estados Unidos cerca de 5 milhões de pessoas, concen-
tradas perto da costa atlântica. Naquele período começou, então, o processo 
de expansão territorial conhecido como conquista do Oeste. 

O crescimento dos Estados Unidos ao longo do século XIX foi vertiginoso. 
Por volta de 1900, o território do país ia do oceano Atlântico ao Pacífico e a 
população atingia cerca de 76 milhões de habitantes.

 Imigração

Do início século XIX até as primeiras décadas do século XX, aproximadamen-
te 40 milhões de europeus foram para os Estados Unidos. Com isso, a popu-
lação aumentou e a expansão territorial ganhou impulso. O governo ofereceu 
terras a preços baixos para as primeiras pessoas que fossem em direção ao 
Oeste para estimular a ocupação do território por parte dos colonos brancos. 

Pela Lei de Terras, de 1862, cada homem maior de 21 anos que tivesse famí-
lia tinha direito a uma porção de terra, mediante o pagamento de uma peque-
na taxa. Depois de cinco anos vivendo nela, adquiria o direito de propriedade. 

Assim, muitas pessoas, conhecidas como pioneiros, se dirigiram para o 
Oeste, onde se dedicaram principalmente à agricultura e à criação de gado. 
Grande parte das terras ocupadas pelos pioneiros pertencia originalmente aos 
povos indígenas.

 Destino manifesto

O destino manifesto foi um discurso divulgado nos Estados Unidos a partir 
de 1845. Segundo esse discurso, os cidadãos estadunidenses teriam sido esco-
lhidos por Deus para ocupar o continente americano e para “civilizar” os povos 
que vivessem nessas terras. 

O destino manifesto foi utilizado por governantes dos Estados Unidos para 
justificar a expansão para o Oeste, a invasão de terras indígenas e a anexação 
de territórios de outros países. Esse discurso baseava-se na ideia falsa de que 
outros povos (como indígenas, portugueses e espanhóis) eram inferiores aos 
cidadãos brancos anglo-saxões e protestantes dos Estados Unidos. 

Em 1858, o presidente James 
Buchanan demonstrou sua cren-
ça no destino manifesto com as 
seguintes palavras: “É inques-
tionável que o destino de nossa 
raça é espalhar-se pelo continen-
te da América do Norte [...]”. (In: 
UNITED STATES OF AMERICA. 
A compilation of the messages 

and papers of the presidents, v. 
7. Nova York: Bureau of National 
Literature, 1897. p. 3000. Tradu-
ção dos autores).
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O progresso da América, óleo 
sobre tela produzido em 1872 
por John Gast. O quadro faz 
parte de uma coleção particular.
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 Leitura complementar

Em relação à conquista 

das terras indígenas, indi-

camos o excerto a seguir.

Outro problema enfrenta-
do pelo presidente [Jackson] 
foi a situação da localização 
de nações indígenas. O que 
fazer com os nativos ameri-
canos, uma vez que eram 
vistos como obstáculos à 
conquista de territórios e aos 
interesses de pequenos e 
grandes proprietários? Os 
chamados selvagens resis-
tiam como podiam, inclusi-
ve com emprego da violência, 
ao avanço dos ‘brancos’ so-
bre seus territórios.

Jackson era a favor da re-
moção dos índios do Leste 
para as terras além do Mis-
sissipi. No momento da elei-
ção, cidadãos dos estados 
da Geórgia e Alabama eram 
os que mais cobravam uma 
rápida solução para essa 
questão. O maior obstácu-
lo, entretanto, era a tribo 
dos cherokees, que detinha 
terras localizadas em vários 
estados.

Procurando criar fato con-
sumado, a Geórgia ex-
propriou algumas terras de 
determinadas nações indíge-
nas e, juntamente com 
Alabama e Mississipi, tornou 
suas leis estaduais extensivas 
também para os cherokees. 
Andrew Jackson simplesmen-
te ignorou essas medidas 
anticonstitucionais tomadas 
pelos estados e, em 1830, pro-
mulgou a ‘Lei de Remoção 
dos Índios’, que previa o des-
locamento das comunidades 
indígenas de seus territórios 
tradicionais para a região de 
Oklahoma, onde deveriam 
se estabelecer em uma reser-
va determinada pelo governo. 
Os indígenas foram forçados 
a marchar para lá e, nessa via-
gem, ao longo de mil e 
quinhentos quilômetros, mi-
lhares de índios morreram 

O texto “Expansão dos Es-

tados Unidos”, incluindo o 

mapa que o acompanha, de-

senvolve as competências 

gerais e específicas CG1, 

CG2, CCH2, CCH7, CEH1, 

CEH2, CEH5. Além disso, tra-

balha a habilidade EF08HI27, 

pois analisa a crença no des-

tino manifesto e denuncia 

a expulsão de vários povos 

indígenas de seus territórios 

tradicionais.

Como sugestão para trabalhar essas habilida-

des, acompanhe a Sequência Didática “América 

no século XIX” localizada no material digital do 

Manual do Professor.
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 Conquista das terras indígenas

Os indígenas eram vistos pelos colonos pioneiros como obstáculos à ex-

pansão para o Oeste. Nessa região, estavam os territórios de povos como os 

apaches, os comanches, os iroqueses, os cherokees, os sioux, os cheyen-

nes e outros.  Por meio de iniciativas como o Ato de Remoção (1830), o 

governo dos Estados Unidos expulsou várias comunidades indígenas de 

seus territórios tradicionais. Eles foram confinados a reservas federais 

bem menores do que as áreas que lhes pertenciam. Durante os desloca-

mentos para essas áreas, milhares de indígenas morreram de frio, fome 

e doenças. Por isso, essas migrações forçadas ficaram conhecidas como 

“trilha das lágrimas”. 

Muitos nativos resistiram à tomada de suas terras, mas foram derrota-

dos pelas armas de fogo e por problemas trazidos pelos conquistadores, 

como doenças contagiosas, o que contribuiu para que a maior parte das 

populações indígenas fosse exterminada. No início do séculoíXIX, mais de 

1 milhão de índios vivia entre os montes Apalaches e o oceano Pacífico. Em 

1860, restavam menos de 300 mil. 
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 Indígenas cherokee durante 
a caminhada da “trilha das 
lágrimas”. Note que na ilustração 
a fila de indígenas continua, até 
sair do enquadramento no lado 
direito da obra. Estima-se que, 
dos 15 mil cherokees obrigados 
a se deslocar, 4 mil tenham 
morrido no caminho.

Depois da emissão do Ato de Remoção, 
milhares de indígenas protestaram junto 
às autoridades dos Estados Unidos. Os 
cherokees, por exemplo, organizaram 
uma petição com mais de 15 mil 
assinaturas contra a remoção forçada 
e levaram o caso à Suprema Corte dos 
Estados Unidos, que decidiu que eles 
eram uma nação soberana. No entanto, 
ainda assim, em 1838, foram obrigados 
a deixar seu local de origem. 
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de frio, fome, doenças, na jor-
nada que ficaria conhecida 
como ‘trilha das lágrimas’. 
Em 1839, outras tantas nações 
indígenas (como a choctaw, 
a creek e a chickasaw) foram 
levadas à força para o Oeste 
com aprovação do governo 
federal. Essa remoção abriu 
cerca de cem milhões de acres 
de terras férteis para a agri-
cultura dos brancos. Ao 
mesmo tempo, condenou mi-
lhares de nativos à morte, na 
viagem ou já nas reservas (on-
de não se adaptavam bem e 
estavam sujeitos a desnutrição 
e doenças), varrendo-os da 
história americana. As tribos 
resistentes foram combatidas 
e várias dizimadas. 

KARNAL, Leandro et al. 
História dos Estados Unidos: 

das origens ao século XXI. 
São Paulo: Contexto, 2011. 

p. 113-114.

 Orientações didáticas
A respeito das ideias proferidas pelo presidente James Bucha-

nan e sua crença no destino manifesto, há uma correspondência 
enviada ao Congresso em 1858, na qual ele comenta: “É inques-
tionável que o destino de nossa raça é espalhar-se pelo conti-
nente da América do Norte [...] A onda de emigrantes irá fluir para 
o sul, e nada pode deter seu progresso ao final”. Esse não foi, 
portanto, um discurso proferido publicamente pelo presidente, 

mas encontra-se em registros históricos do período. A referên-
cia ao documento foi retirada de:

UNITED STATES. A compilation of the messages and papers of 

the presidents. Nova Iorque: Bureau of National Literature, 1897. 
v. 7. p. 3000. Disponível em: <https://books.google.com.br/
books?id=lBVVAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&
source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. 
Acesso em: 25 set. 2018.
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 Anexação de territórios de outros países

Além de conquistar as terras indígenas, a expansão dos Estados Unidos se fez 

por compra de áreas e por guerra. Vejamos: 

• Compra de áreas – o governo dos Estados Unidos comprou áreas que per-

tenciam à França, à Espanha, à Grã-Bretanha e à Rússia. (Observe essas aqui-

sições no mapa da página seguinte.)

Litografia que representa o General Winfield Scott e suas tropas entrando na Cidade do México, em 17 de setembro de 1847.

• Guerra – a guerra por territórios ocorreu contra o México. 

A questão começou em 1830, quando fazendeiros do sul 

dos Estados Unidos começaram a comprar propriedades em 

áreas do México (atual Texas). O objetivo era ampliar as re-

giões que utilizavam trabalho escravo para cultivo de algo-

dão. Em 1836, os fazendeiros proclamaram a independência 

do Texas e, em 1845, a região foi incorporada aos Estados 

Unidos. Com as relações diplomáticas abaladas, os dois paí-

ses entraram em guerra entre 1846 e 1848 pela disputa das 

terras que se estendem hoje do Texas até a Califórnia. Vito-

riosos, os Estados Unidos conquistaram aproximadamente 2 

milhões de quilômetros quadrados, o que equivalia a metade 

do território mexicano na época.

Tambor militar com o brasão do México, capturado pelo 
exército estadunidense como suvenir durante a guerra 
pela disputa de territórios.
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 Orientações didáticas
A utilização dos filmes de 

western é aqui sugerida tendo 
em vista a influência desse gê-
nero cinematográfico na cons-
trução da identidade nacional 
dos Estados Unidos. Há, até os 
dias atuais, um forte imaginário 
a respeito da conquista do Oes-
te e da corrida do ouro. Costu-
ma-se, por exemplo, ressaltar 
o aspecto desbravador dos ho-
mens que viveram essas con-
quistas. Além disso, é possível 
observar nesses filmes este-
reótipos que estão relacionados 
à construção das figuras dos 
indígenas, dos xerifes e dos ban-
didos.

Nesse sentido, pode-se dis-
cutir com os alunos como essas 
identidades nacionais são for-
madas pela produção cultural 
dominante. É possível apontar, 
por exemplo, relações com o 
processo de formação da iden-
tidade paulista no século XX e 
a escolha do bandeirante como 
símbolo do “desbravador do ser-
tão”. Essa identidade foi cons-
truída por algumas obras literá-
rias, pinturas e esculturas. 
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Limites atuais

 Corrida do ouro

Em 1848, mesmo ano em que os estadunidenses venceram a guerra contra 

o México, foi descoberto ouro na Califórnia. Isso acelerou a ocupação do Oeste 

e incentivou a construção das primeiras ferrovias entre o Leste e o Oeste. 

Milhares de pessoas foram atraídas para as minas de ouro e prata de regiões 

como Califórnia, Nevada e Colorado. Essas pessoas vinham do leste dos Esta-

dos Unidos, da Europa, do México e da China.

A conquista do Oeste foi tema dos westerns, gênero de filme que se tornou 

clássico no cinema estadunidense. Os filmes de western também são chamados 

de filmes de faroeste (do inglês far west, que significa “oeste longínquo”) ou 

filmes de cowboys. Em geral, esses filmes contam a história de homens arma-

dos que usam chapéus e botas e lutam contra seus inimigos. Outros importan-

tes personagens dessas tramas incluíam indígenas, foras da lei e xerifes.

Expansão territorial dos Estados Unidos (século XIX)

Observando o mapa

• Quais estados atuais correspondem ao território mexicano anexado aos 

Estados Unidos?

Fontes: elaborado com base em ALBUQUERQUE, Manuel M. de et al. Atlas histórico escolar. 8. ed. Rio de 
Janeiro: FAE, 1986. p. 70; Atlas Hachette: histoire de l’humanité. Paris: Hachette, 1987. p. 221.

E
v
e
re

tt
 C

o
lle

c
ti
o
n
/F

o
to

a
re

n
a

B
e
tt

m
a
n
n
/G

e
tt

y
 I
m

a
g
e
s

• Você já assistiu 

a algum filme 

western? Qual? 

Você se lembra 

da caracterização 

das personagens, 

dos cenários e da 

história do filme? 

Compartilhe o que 

sabe com seus 

colegas.

Investigando

Fotografia de 1902 em Gold 
Mining, no estado de Nevada. 
Essa é uma das últimas cidades 
fundadas durante a corrida do 
ouro, descoberto na região 
naquele ano.
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Cartaz do filme western Rio 

Bravo, de 1959, com os atores 
John Wayne, Dean Martin e 
Ricky Nelson no elenco.
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 Outras indicações
Sobre as relações diplomáticas abaladas entre Estados Uni-

dos da América e México, que levaram aos conflitos de 1846-
-1848, ver KARNAL, Leandro et al. História dos Estados Unidos: 

das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 2011. p. 128.

 Investigando
Resposta pessoal. Aqui se-

ria interessante destacar que 
todo filme deve ser interpreta-
do. Existem diversos filmes 
que abordam o período tratado 
no capítulo. Há desde filmes 
mais antigos, como os dirigidos 
por John Ford e protagonizados 
por John Wayne, até o faroeste 
modernizado das versões de 
Kevin Costner (Dança com lo-

bos, 1990) e Michael Mann (O 

último dos moicanos, 1992). 
Para garantir que os estudan-
tes assistam a um filme sobre 
a “marcha para o Oeste”, você 
poderá organizar sessões na 
própria escola, convidando a 
turma para participar da esco-
lha do filme.

 Observando o mapa
Entre os estados podemos 

citar: Califórnia, Nevada, Utah, 
Arizona, Novo México, Texas 
e partes do Colorado, do Kan-
sas e de Wyoming.
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 Guerra Civil

No norte e nordeste dos Estados Unidos, a expansão territorial foi acompanha-

da pela formação de ricos industriais, de comerciantes e de uma classe operária 

numerosa. Nessas regiões havia muitos recursos minerais e fontes de energia. As 

cidades cresciam com a construção de ferrovias e formava-se uma frota naval po-

derosa. Já no Sul e no Sudeste, foi a elite rural que ampliou seu poder, com base 

nas grandes propriedades de terra e na exploração de escravos.

Apesar das diferenças entre o Norte e o Sul, em ambas as regiões era difundi-

do mito da superioridade racial branca. Nessas regiões, a população negra não 

participava das decisões políticas e sofria com o racismo. 

O quadro a seguir traz um resumo das principais diferenças entre essas duas 

regiões dos Estados Unidos. Observe:

As diferenças de interesses entre os grupos dominantes do Norte e do Sul 

acabaram levando a uma violenta Guerra Civil, também conhecida como 

Guerra de Secessão (separação), entre 1861 e 1865.

Principais diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos (1860)

Norte Sul

Grupo 

dirigente
Industriais Latifundiários

Principal setor 

produtivo
Indústria

Agricultura exportadora 
(destaque para o algodão)

Sistema de 

trabalho

Assalariado. Não pretendiam 
acabar com a escravidão em todo 
o país, mas impedir o uso da mão 
de obra escrava nos novos estados.

Escravo. Defendiam a permanência 
da escravidão em seus estados 
e nos estados incorporados na 
expansão para o Oeste.

Política 

econômica

Defendiam tarifas protecionistas 
para limitar a importação de 
manufaturados. Queriam se 
proteger da concorrência europeia 
e garantir a venda de seus artigos 
no mercado interno.

Eram contra as tarifas 
protecionistas. Queriam vender 
seus produtos agrícolas no 
exterior e importar os produtos 
manufaturados de que 
necessitassem.
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Ilustração do século 
XIX representando 

escravos durante 
colheita de algodão no 
sul dos Estados Unidos.
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 Investigando
Após ouvir as respostas dos 

estudantes, indique que em 

vários momentos da história 

brasileira houve guerras in-

ternas como, por exemplo, a 

Confederação do Equador e a 

Revolução Farroupilha.

 Outras indicações
Algumas obras são impor-

tantes para a compreensão 

da escravidão, da guerra civil 

e da abolição da escravatura 

nos Estados Unidos. Entre elas 

podemos citar: 

• GENOVESE, Eugene. A terra 

prometida: o mundo que os 

escravos criaram. Rio de Ja-

neiro: Paz e Terra; Brasília, 

DF: /CNPq, 1988. v. 1.

O autor discute o predomínio 

da ideologia escravista senho-

rial, ao mesmo tempo que ana-

lisa a reinterpretação que os 

escravizados deram a ela.

• FONER, Eric. Nada além da 

liberdade: a emancipação e 

seu legado. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra; Brasília, DF: 

CNPq, 1988.

Essa obra trata dos anseios 

e das aspirações dos escravi-

zados depois da abolição nos 

Estados Unidos.

• BERLIN, Ira. Gerações de ca-

tiveiro: uma história da es-

cravidão nos Estados 

Unidos. Rio de Janeiro: Re-

cord, 2006.

Essa obra aborda a história 

da escravidão nos Estados Uni-

dos, sobretudo, pela perspec-

tiva da geração que viveu du-

rante a Guerra de Secessão.

O texto “Guerra Civil” desen-

volve as competências ge-

rais e específicas CG2, CG9, 

CCH1, CCH2, CEH1 e CEH3. 

Além disso, trabalha a habi-

lidade EF08HI27, pois abor-

da o mito da superioridade 

racial branca, denuncia o 

racismo contra a população 

negra norte-americana e 

contextualiza as tensões 

que envolveram a abolição 

da escravidão nos Estados 

Unidos. 
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 O Norte e o Sul

Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele de-

fendia a abolição da escravidão e identificava-se com os interesses do Norte.

Com a eleição de Lincoln, vários estados do Sul decidiram se separar da 

União e fundar um novo país chamado Estados Confederados da América. 

Porém, essa separação não foi aceita pelo governo central. Esses eventos ante-

cederam a Guerra Civil e, em abril de 1861, teve início o conflito para reincor-

porar os estados do Sul à União.

No início da guerra, os exércitos sulistas conseguiram algumas vitórias impor-

tantes. Mas, ao longo do conflito, ficou clara a superioridade militar do Norte 

em relação ao Sul.

Nos estados do Norte viviam cerca de 22 milhões de habitantes, e suas indús-

trias produziam as armas de que o exército precisava. Já no Sul havia cerca de 

9 milhões de habitantes, entre os quais 4 milhões eram escravos. Ali existiam 

poucas fábricas de armas e, por isso, os sulistas dependiam de armamentos 

importados. Sabendo dessa necessidade de comprar armas de outros países, as 

forças navais do Norte bloquearam os portos do Sul.

• Guerra civil é um 

conflito travado 

entre cidadãos 

de um mesmo 

país, uma guerra 

interna. No Brasil, já 

ocorreram guerras 

civis? Pesquise e 

compartilhe as 

informações com 

seus colegas.

Investigando
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 Trabalhadores livres 
fotografados nos anos 1880, 
nos Estados Unidos.
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Leitura complementar

O texto a seguir oferece 

uma visão acerca do racis-

mo vigente nos Estados Uni-

dos entre o final do século 

XIX e o início do XX e permi-

te discutir como o fim da 

escravidão não significou 

o fim das discriminações da 

população negra do país, 

mas, ao contrário, acentuou 

as diferenças nos direitos.

Nos estados sulistas a se-
gregação fazia parte do co-
tidiano: negros e brancos não 
podiam se misturar ou con-
viver nos transportes públi-
cos, nas escolas, cemitérios, 
hospitais, restaurantes e ca-
fés. Os negros ficaram proi-
bidos de frequentar certos 
lugares públicos e perderam 
grande parte dos direitos 
conquistados com o fim da 
Guerra Civil [...].

A 15a emenda de 1870 – 
que garantiu o direito de 
voto a qualquer cidadão sem 
distinção de raça, nascido 
nos Estados Unidos – foi 
completamente ignorada 
no Sul por pressão de gru-
pos conservadores, reacio-
nários e ultradireitistas, 
reforçando um outro foco 
de conflito que marca a so-
ciedade norte-americana: 
a tensão racial constante e 
a profunda revolta de gru-
pos negros com as condi-
ções que foram obrigados 
a aceitar, mesmo depois da 
abolição da escravidão [...].

Parte dos negros migrou 
para as grandes cidades, 
formando os bairros dos 
excluídos que conhecemos 
hoje, como é o caso do Har-
lem, na cidade de Nova 
York. Sabe-se que grande 
parte dos negros só conse-
guiu, de fato, direito ao vo-
to na década de 1960, com 
a luta dos grupos engajados 
nos Direitos Civis.

Embora os negros tenham 
conquistado os direitos ci-
vis, no século XX é possível 
perceber a herança da es-
cravidão e da segregação 
ainda hoje nos conf litos 
raciais que explodem cons-
tantemente nas cidades dos 
Estados Unidos.

JUNQUEIRA, Mary A. 
Estados Unidos: a consolidação 
da nação. São Paulo: Contexto, 

2001. p. 117-118.
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Reprodução/Biblioteca do Congresso, Washington, EUA.

Em 1863, ainda durante a guerra, a escravidão foi abolida nos Estados 

Unidos, estimulando os ex-escravos do Norte a lutar contra os exércitos do 

Sul. Os conflitos armados terminaram em 1865, com a rendição sulista. Nesse 

mesmo ano, em 14 de abril, Lincoln foi assassinado por um sulista defensor 

da escravidão.

Segundo historiadores, na Guerra Civil dos Estados Unidos, morreram aproxi-

madamente 600 mil pessoas e houve imensos prejuízos financeiros.

Detalhe de fotografia de J. D. 
Edward mostrando os homens 
do 9o Regimento do Mississipi, 

no verão de 1861. Soldados 
foram recrutados às pressas e 

voluntários formavam novos 
regimentos, os quais, como 

o da imagem, não tinham 
sequer uniformes. Biblioteca 

do Congresso dos Estados 
Unidos, Washington D. C.
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Senhores de escravos imigram para o Brasil 

Ao final da Guerra Civil, as derrotas que os 

escravistas vinham sofrendo estimularam mui-

tos deles a sair dos Estados Confederados da 

América para se estabelecer em países onde a 

escravidão não era ilegal. 

No final do ano de 1864, o jornal The New 

York Times noticiou que ricos fazendeiros da 

Carolina do Sul pretendiam estabelecer-se no 

Brasil, pois queriam permanecer com seus es-

cravos sem serem incomodados. 

As estimativas sobre a imigração de senhores 

escravistas para o Brasil variam de 10 a 20ãmil 

pessoas. Foi o maior processo migratório da 

história dos Estados Unidos. No Brasil, eles criaram seis núcleos de povoamento. Apenas um não fracas-

sou e deu origem à atual cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo.

Outras HISTÓRIAS

Faça no cadernoAtividades
• Na sua interpretação, por que os senhores escravistas dos Estados Unidos acharam que o Brasil da segun-

da metade do século XIX era um bom lugar para viver?

Vista aérea da cidade de Americana, no estado de São Paulo. 
Fotografia de 2017. 
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 Orientações didáticas
Para complementar as infor-

mações apresentadas no texto 
“O Norte e o Sul”, comente com 
os alunos que o presidente 
Abraham Lincoln foi assassina-
do pelo sulista John Wilkes 
Booth, que nasceu em 10 de 
maio de 1838, na região de Bel 
Air (Maryland), e faleceu em 26 
de abril de 1865, na Virgínia, 
sendo membro de uma proemi-
nente família estadunidense 
do período. Desde a infância, 
John desenvolveu interesse 
pelo teatro e desempenhou al-
guns papéis na Filadélfia até o 
momento em que ingressou na 
companhia shakespeariana de 
Richmond, na Virgínia, em 1859. 

Na ocasião da Guerra Civil, 
Booth se mostrou um defensor 
da escravidão e participou da 
milícia que enforcou o abolicio-
nista John Brown, em 1859. Nos 
anos seguintes, ele começou a 
planejar atentados contra Lin-
coln junto a outros conspirado-
res e tentou sequestrar o pre-
sidente em 1864-1865. Tais 
planos não foram, porém, bem-
-sucedidos e, em 14 de abril 
de 1865, Booth decidiu com-
parecer a uma apresentação 
teatral no Ford’s Theatre, em 
Washington, onde o presiden-
te estava, e o assassinou. Re-
latos sobre o episódio apontam 
que Booth teria gritado o lema 
do estado da Virgínia (“Sic 

semper tyrannis”, ou “Assim 
sempre aos tiranos”) e “O Sul 
está vingado!”, após o atentado.

 Outras Histórias
De acordo com o texto, milhares de senhores escravistas imi-

graram para o Brasil, porque a escravidão não era ilegal aqui e, 
assim, eles poderiam manter seu patrimônio e estilo de vida.

 Outras indicações
Sobre a reconstrução após a guerra e a questão do racismo, ver: 

NARO, Nancy Priscilla S. A formação dos Estados Unidos. São Pau-
lo: Atual, 1985. A autora trata do expansionismo estadunidense, 
da formação nacional e da questão da escravidão no país, passan-
do pela guerra civil e pela conquista de direitos no período.
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 Reconstrução após a guerra

Terminada a Guerra Civil, o governo dos Estados Unidos criou programas 

para a reconstrução do Sul. Porém, nem todos concordavam sobre o que tinha 

de ser feito. Os nortistas não conseguiram impor seus hábitos e valores aos 

sulistas. Os ressentimentos entre os habitantes dessas regiões permaneceram 

por um longo tempo.

A vida dos ex-escravizados também não se transformou de uma hora para 

outra. O racismo continuou a existir em todo o país, e a conquista da liberdade 

não garantiu acesso à cidadania. Havia, sobretudo no Sul, leis que impediam as 

pessoas negras de frequentar as mesmas escolas, hospitais, restaurantes e ba-

nheiros que as brancas. Até no transporte público os lugares eram separados. 

Nesse contexto, os sulistas mais radicais fundaram associações racistas como 

a Ku Klux Klan, conhecida por prender, torturar e matar pessoas negras. A Ku 

Klux Klan continua agindo clandestinamente até a atualidade.

Cerimônia de iniciação de novos membros da Ku Klux Klan em 1920. Essa organização reunia homens brancos que, usando métodos 
extremamente violentos, como linchamentos e assassinatos, opunham-se à igualdade de direitos entre negros e brancos.
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Atividade complementar

1. Quais aspectos ajudam a entender a superioridade militar 

dos estados do Norte durante a Guerra Civil? 

 Resposta: os alunos poderão comentar, por exemplo, a pro-

dução de armas nos estados do Norte, além do grande nú-

mero de habitantes em relação aos estados do Sul.

2. A abolição da escravidão contribuiu para a vitória dos esta-

dos do Norte na Guerra Civil? Justifique sua resposta.

 Resposta: com a abolição da escravidão, os ex-escravos 
dos estados do Norte foram estimulados a lutar contra os 
exércitos do Sul, o que contribuiu para o aumento do con-
tingente desses exércitos e a vitória desses estados.

3. De acordo com os historiadores, quais foram os prejuízos e 
quantas mortes ocorreram durante a Guerra Civil?

 Resposta: segundo os estudiosos do tema, morreram apro-
ximadamente 600 mil pessoas durante os conflitos e houve 
um grande prejuízo financeiro para ambos os lados.

Leitura complementar

O excerto sugerido a se-

guir fornece informações 

sobre a busca dos sulistas 

por um paraíso escravista 

na América do Sul, sobretu-

do no Brasil, e o espanto 

causado pela aparente in-

tegração racial no país.

Aparentemente, a despei-
to do entusiasmo inicial, o 
desejo de imigrar para o 
Brasil foi arrefecido diante 
das dificuldades em falar 
uma língua muito diferen-
te do inglês, mas sobretudo 
pela dinâmica das relações 
raciais do Brasil. Os ‘modos 
e atitudes’ dos ‘povos de cor’ 
da América Latina contra-
riavam os valores sulistas 
e eram inconciliáveis com 
o ‘preconceito de cor’, o que 
fazia prever que estes não 
se adaptariam a este ‘am-
biente estranho’.

As notícias da ‘excentri-
cidade’ das relações raciais 
no Brasil fortaleceram os 
argumentos daqueles que 
levaram para os jornais os 
aspectos negativos do Bra-
sil e que pretendiam desen-
corajar a imigração para o 
país. Através de relatos de 
viajantes publicados em li-
vros e artigos de jornais da 
imprensa norte-americana, 
os autores enfatizavam os 
pontos negativos do país, 
como o clima tropical, que 
tornava as populações pou-
co dispostas ao trabalho, a 
grande quantidade de pes-
soas negras, que fazia as ca-
pitais brasi leiras mais 
parecerem metrópoles afri-
canas e, sobretudo, a liber-
dade excessiva dos libertos. 
Outro fator seria o pior pro-
blema do país, a mistura 
racial, que produzia uma 
população degenerada, se-
gundo o vocabulário cien-
tífico da época.

 BRITO, Luciana da Cruz. Um 
paraíso escravista na América 
do Sul: raça e escravidão sob o 

olhar de imigrantes confedera-
dos no Brasil oitocentista. 

Revista de História Comparada, 
Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, 

p. 155, 2015. Disponível em: 
<https://revistas.ufrj.br/index.

php/RevistaHistoriaComparada/
article/view/2354/1982>. 
Acesso em: 17 ago. 2018.
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 América Latina 

Atualmente, a América Latina é composta por mais de 30 países onde vivem 

aproximadamente 600 milhões de pessoas. A região possui imensa diversidade 

cultural, marcada por influências indígenas, africanas e europeias. Além dis-

so, o patrimônio natural latino-americano é enorme. O Brasil, por exemplo, se 

destaca por abrigar a maior floresta tropical e a maior reserva de água doce do 

mundo. No entanto, a América Latina apresenta sérios problemas econômicos 

e sociais.

De modo geral, os países latino-americanos tiveram alguns processos histó-

ricos em comum, tais como:

• a exploração colonial de metrópoles europeias durante mais de três séculos;

• a conquista da independência no início do século XIX;

• a influência da Inglaterra e, depois, dos Estados Unidos no período 

pós-independência;

• o baixo desenvolvimento econômico comparado com os Estados Unidos e o 

Canadá, que compõem a América Anglo-Saxônica.

 Autoritarismo e caudilhismo 

Outra característica compartilhada pelos países latino-americanos foi o auto-

ritarismo das elites governantes. Ao longo do século XIX, os governos da região 

foram dominados por caudilhos, chefes políticos e militares com poder local. 

Alguns caudilhos assumiram o poder pelo voto, outros pela força, mas todos 

governavam de forma autoritária. 

Além disso, os líderes políticos que governaram os países da América Latina 

após as independências não governaram em sintonia com a maioria da popula-

ção. De acordo com a historiadora Maria Ligia Prado,

A construção dos Estados nacionais na América Latina se faz de forma 

autoritária, com as elites colocando contínuos obstáculos à participação 

política popular. Os conflitos sociais foram, em geral, resolvidos com o 

apelo a regimes fortes que deveriam manter a ordem.

PRADO, Maria Ligia. Três questões sobre democracia. 
 Folha de S.Paulo, Caderno MAIS!. 11 jun. 2000.

Em certos momentos, os governos 

dos países latino-americanos manti-

veram uma aparência democrática (os 

cidadãos votavam e elegiam seus re-

presentantes), mas o poder político era 

controlado, efetivamente, pelos repre-

sentantes das elites. Após as indepen-

dências latino-americanas, não houve 

projetos efetivos dos governos em bus-

ca de melhorar as condições de vida da 

maior parte da população.

Porfírio Diaz foi presidente do México por 
três vezes e é um exemplo de caudilho. 
Por sua postura ditatorial, foi deposto em 
1911 por um movimento revolucionário 
no México.
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Leitura complementar

A respeito de uma reno-

vação historiográfica que 

trabalha o conceito de cau-

dilhismo, sugerimos o tre-

cho a seguir.

Uma primeira crítica que 
surgiu se direcionou à ideia 
de vazio institucional. Estu-
dos recentes demonstraram, 
com uma base empírica sig-
nificativa, que um dos as-
pectos importantes, e que 
envolvia a própria legitimi-
dade do poder do caudilho 
em sua província, referia-se 
a um conjunto de institui-
ções e relações formais que 
foram criadas e absorvidas 
com o objetivo de fortalecer 
o caudilho no jogo político 
provincial. 

[...] As milícias, que exis-
tiram nos períodos coloniais, 
atuaram e atravessaram o 
contexto latino-americano 
de luta pela independência, 
sendo transformadas, no 
processo de construção do 
Estado Nacional, em Guar-
da Nacional.

Em grande medida, os co-
mandantes militares da 
Guarda Nacional eram an-
tigos chefes de milícias e que 
tinham uma relação de po-
der significativa a nível lo-
cal, provincial. Esses chefes 
militares, quando não eram 
caudilhos, eram por estes 
pressionados no sentido de 
disponibilizar essa força mi-
litar aos seus anseios, inclu-
sive submetendo-a ao jogo 
de interesses clientelares. 
Os comandantes eram pe-
ças-chave nas articulações 
políticas das províncias. [...]

O recrutamento e a qua-
lificação eram instrumen-
tos de poder polít ico, 
econômico e social utiliza-
dos como meios para am-
pliar a rede clientelar.

Uma segunda crítica que 
emergiu dirigiu-se a dico-
tomia rural-urbano (barbá-
rie-civilização), ou seja, ao 
caudilho como resultado da 

Atividade complementar
 Leia o trecho a seguir e responda às questões.

[...] muitos caudilhos não somente extrapolaram os limites do campo como também se in-
seriram na dinâmica das cidades, atuando sobre as mesmas.

Estas dimensões – local, nacional e internacional – revelaram as articulações e as atuações 
dos caudilhos em espaços para além do rural, o que levou a crer que as relações então estabe-
lecidas pelo caudilho ultrapassaram o simples uso da violência como competência política.

TELES, Luciano Everton Costa. Caudilhismo e clientelismo na América Latina: uma discussão conceitual. 
Faces de Clio, v. 1, n. 2, p. 105, jul/dez. 2015. Disponível em: <http://www.ufjf.br/facesdeclio/

files/2014/09/2.6.Artigo-Luciano.pdf>. Acesso em: 25 set. 2018.

O texto “Relações entre Es-

tados Unidos e América La-

tina”, incluindo a seção 

Painel que o acompanha, 

desenvolve as competên-

cias gerais e específicas 

CG1, CG2, CG3, CCH4, CCH5, 

CEH1, CEH2, CEH5. Além dis-

so, trabalha a habilidade 

EF08HI25, pois aborda temas 

como a doutrina Monroe e 

política do Big Stick.
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 Comércio exterior

Depois das independências, a maioria desses países continuou tendo uma 

economia baseada na exportação de produtos primários (minerais, agrícolas e 

pastoris). Segundo o economista Celso Furtado, havia três tipos de economia 

exportadora na América Latina:

• de produtos agrícolas e pecuários de clima temperado (carne, lã e cereais, 

como trigo e milho), das quais faziam parte Argentina e Uruguai; 

• de produtos agrícolas tropicais (açúcar, fumo, café, cacau, banana), das quais 

faziam parte Brasil, Colômbia, Equador, países da América Central e do Cari-

be, e certas regiões do México e da Venezuela; 

• de produtos minerais (cobre, prata, ouro, estanho), das quais faziam parte 

México, Chile, Peru, Bolívia e, a partir de 1920, a Venezuela, como exporta-

dora de petróleo. 

Durante o século XIX, os mercados consumidores da América Latina foram 

dominados pela Inglaterra. Essa situação mudou no século XX, quando os Esta-

dos Unidos passaram a ser mais influentes na região.

 Relações entre Estados Unidos e 
América Latina

No final do século XIX, os Estados Unidos se tornaram uma das maiores 

potências industriais do mundo. Impulsionado pela economia em expansão, o 

governo estadunidense iniciou uma série de intervenções políticas e militares, 

sobretudo na América Latina.

 Doutrina Monroe

Desde o começo do século XIX, os governos dos Estados Unidos afirmaram 

sua hegemonia (domínio) sobre o continente americano. Isso ficou claro por 

meio da doutrina Monroe, lançada em 1823 pelo presidente James Mon-

roe. A essência dessa doutrina pode ser resumida na frase “A América para os 

americanos”. 

A doutrina Monroe era um aviso para que os governos europeus não inter-

ferissem nos assuntos do continente americano. Com ela, os Estados Unidos se 

colocavam como “protetores” de todos os países da América. 

A partir da segunda metade do século XIX, essa doutrina in-

fluenciou profundamente a política externa dos Estados Uni-

dos em relação à América Latina.

No final do século XIX, os Estados Unidos desejavam expan-

dir sua influência sobre a ilha de Cuba (então colônia espa-

nhola). Para isso, em 1898, apoiaram a independência da ilha 

e entraram em guerra com a Espanha. Além de sua posição 

estratégica, Cuba era uma importante região produtora de 

açúcar e mantinha fortes relações comerciais com os EUA. 

A guerra entre Estados Unidos e Espanha durou poucos 

meses. Os espanhóis foram derrotados e suas antigas colô-

nias Cuba, Porto Rico e Filipinas foram incorporadas à área 

sob influência dos Estados Unidos. Até hoje, o governo nor-

te-americano mantém uma base militar em Cuba (Guantá-

namo). Porto Rico tornou-se um “estado livre associado” 

aos Estados Unidos. 
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Representação do presidente 
James Monroe criada pelo 
artista Gilbert Stuart.

237

U
n

id
a

d
e

 4
A

m
Ž

ri
c

a
 n

o
 s

Ž
c

u
lo

 X
IX

C
a

p
ít

u
lo

 1
5

ruralização/militarização 
do poder e imerso na bar-
bárie. Não obstante, novas 
pesquisas têm asseverado 
que a organização de uma 
estrutura militar se apoiou 
em uma rede hierárquica e 
territorial que se caracteri-
zou como urbana e rural ao 
mesmo tempo.

Retomando a Guarda Na-
cional, os comandantes mi-
litares, no processo de cons-
trução dos Estados autôno-
mos provinciais quando da 
incorporação da vida política 
– voto, eleições, etc.– no in-
terior do contexto de forma-
ção dos Estados Nacionais, 
converteram-se em interme-
diários entre um grupo sig-
nificativo – os chefes dos 
regimentos, os integrantes da 
tropa, os caciques das parcia-
lidades indígenas da zona de 
fronteira – e o Estado.

Nesta esteira, muitos cau-
dilhos não somente extrapo-
laram os limites do campo 
como também se inseriram 
na dinâmica das cidades, 
atuando sobre as mesmas.

Estas dimensões – local, 
nacional e internacional – 
revelaram as articulações e 
as atuações dos caudilhos em 
espaços para além do rural, 
o que levou a crer que as re-
lações então estabelecidas 
pelo caudilho ultrapassaram 
o simples uso da violência 
como competência política.

 TELES, Luciano Everton Costa. 
Caudilhismo e clientelismo na 

América Latina: uma discussão 
conceitual. Faces de Clio, v. 1, n. 

2, jul/dez. 2015. p. 103-105. 
Disponível em: <http://www.

ufjf.br/facesdeclio/
files/2014/09/2.6.

Artigo-Luciano.pdf>. 
Acesso em: 25 set. 2018.

• De acordo com o texto, os caudilhos atuaram no campo ou 

na cidade? Faça uma pesquisa sobre o tema e produza um 

texto com as informações levantadas e as suas reflexões 

sobre o trecho lido. 

Produção pessoal. O intuito da atividade é desconstruir 

ideias fixas sobre o caudilhismo na América Latina, perce-

bendo esses poderes em diversas outras dinâmicas para 

além do campo e revelando articulações locais, nacionais 

e internacionais.
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 Política do Big Stick 

Influenciado pela doutrina Monroe, o presidente dos Estados Unidos Theo-

dore Roosevelt (1901-1909) propôs uma política externa intervencionista, co-

nhecida como Big Stick (em português, “grande porrete”).

Essa política estabelecia que o governo dos Estados Unidos podia intervir mi-

litar e economicamente nos países da América Latina sempre que considerasse 

seus interesses ameaçados. Com base na política do Big Stick, forças militares 

estadunidenses invadiram a República Dominicana (1905), a Nicarágua (1909), 

o México (1914) e o Haiti (1915). 

Além disso, os estadunidenses apoiaram a independência do Panamá, que 

fazia parte da Colômbia até 1903. Em troca desse apoio, o governo dos Estados 

Unidos conseguiu o direito de construir e administrar um canal para ligar os 

oceanos Atlântico e Pacífico.

Os Estados Unidos tinham interesse na construção do canal, pois ele redu-

ziria a distância entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos. Sem o canal, 

as mercadorias tinham de ser transportadas em longas viagens de navio que 

contornavam toda a América do Sul, ou transportadas de trem, cruzando o 

território estadunidense de costa a costa.

Cerca de 40 mil pessoas chegaram a trabalhar na construção do canal do 

Panamá, inaugurado em 1914. A administração do canal ficou nas mãos 

do governo dos Estados Unidos até 1999, quando foi devolvida ao governo 

do Panamá.
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Fonte: elaborado com base em Atlas geográfico escolar. 4. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. p. 39.

Continente americano: canal do Panamá

No mapa estão assinalados 
dois importantes portos dos 

Estados Unidos (Nova York, no 
Atlântico, e São Francisco,  

no Pacífico) e duas das 
principais escalas dos 

navios que transportavam 
mercadorias de uma costa a 

outra: Rio de Janeiro e Buenos 
Aires. Com a construção 

do canal do Panamá, o 
movimento desses dois portos 

sul-americanos diminuiu.

238

 Orientações didáticas
O canal do Panamá liga os 

oceanos Atlântico e Pacífico 
por meio do istmo do Panamá. 
Ele é considerado um dos ca-
nais mais estratégicos do mun-
do (junto ao canal de Suez), 
pois possibilita que navios atra-
vessem da costa leste à oeste 
dos Estados Unidos da Améri-
ca sem a necessidade de pas-
sar pelo cabo Horn, o que en-
curta viagem em até 15 000 
quilômetros. Além disso, via-
gens entre a Europa e o leste 
da Ásia ou a Austrália, por exem-
plo, chegam a economizar apro-
ximadamente 3 700 quilôme-
tros quando o canal é utilizado. 

A ideia de construir um canal 
ligando os oceanos Atlântico e 
Pacífico era antiga: remonta ao 
início da colonização da Améri-
ca. Séculos mais tarde, com a 
construção da Ferrovia do Pa-
namá pelos Estados Unidos, 
essa opção de rota foi finalmen-
te decidida. Uma primeira ten-
tativa de construção foi reali-
zada em 1881 pelo governo 
colombiano e a iniciativa priva-
da francesa sob coordenação 
de Ferdinand de Lesseps, de-
senvolvedor do canal de Suez. 
Tal empreendimento, todavia, 
não obteve sucesso, pois as 
técnicas empregadas descon-
sideravam características lo-
cais, como a umidade e a flores-
ta tropical típicas do Panamá. 
Um novo e bem-sucedido pro-
jeto só foi financiado anos mais 
tarde, após a aprovação da Lei 
Spooner pelo Congresso dos 
Estados Unidos, que autorizava 
investimentos no canal e uma 
negociação com a Colômbia a 
esse respeito. Essa conjuntura 
culminou com a independência 
do Panamá e a influência dos 
Estados Unidos naquela região. 
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Painel

Charge do Big Stick

Entre os séculos XIX e XX, foram produzidas diversas charges criticando a política do Big Stick.  

A seguir, observe aspectos de uma dessas charges.

The Granger Collection/Glow Images/Coleção particular

1  O presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt foi caracterizado como um policial inter-

nacional. Sua função seria proteger os interesses dos Estados Unidos no mundo.

2  Roosevelt arremessa um big stick (grande porrete). Nele está escrito, em inglês, “The new 

diplomacy”, que significa “a nova diplomacia”. Por aparecer em um porrete, essa inscrição 

ironiza a política externa dos Estados Unidos.

3  As pequenas pessoas que aparecem sob o porrete representam os países da América Latina e 

as Filipinas, que estava sob o domínio dos Estados Unidos. O Brasil corresponde ao personagem 

que olha assustado para a ponta do porrete.

4  Os personagens que aparecem na frente de Roosevelt são representações de alguns países 

europeus e asiáticos como a Rússia, o Japão, a França e a Alemanha.

O policial do mundo, caricatura de Louis Dalrymple publicada em 1905. Coleção particular.

1

2

3 4
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Atividade 

complementar

Observando o mapa

1. Você sabe o que é um 
istmo? Pesquise sobre 
o assunto e registre as 
informações no seu 
caderno.

 Resposta: em suas pes-
quisas, os alunos deve-
rão perceber que istmos 
são porções estreitas de 
terra que estão cercadas 
por água e conectam ou-
tras áreas de terra mais 
amplas. Esses espaços 
são estratégicos para a 
construção de canais. 
Para realização da pro-
posta, sugerimos que os 
professores de Geogra-
fia e História discutam a 
atividade em conjunto e 
proponham articulações 
a respeito do aspecto 
geográ fico do istmo do 
Panamá, da sua impor-
tância estratégica para a 
política e a economia da 
região e da sua história.

2. Quais são os portos dos 
Estados Unidos assina-
lados no mapa? Quais 
estão localizados no 
Atlântico e no Pacífico?

 Resposta: os portos 
são Nova York, no Atlân-
tico, e São Francisco, no 
Pacífico. 

3. Por qual motivo a movi-
mentação nos portos sul-
-americanos de Buenos 
Aires e do Rio de Janeiro 
diminuiu com a constru-
ção do canal do Panamá?

 Resposta: os alunos po-
derão observar como o 
fluxo de navegação exis-
tente antes da constru-
ção do canal envolvia a 
travessia, pela América 
do Sul, do Atlântico ao Pa-
cífico, o que gerava mais 
movimentação nesses 
portos sul-americanos.

Atividade complementar

• Como a Doutrina Monroe e a política do Big Stick contribuíram para aumentar o poder político e econômico dos Estados Unidos?

 Resposta: a Doutrina Monroe (1823) colocou os Estados Unidos como defensores da América, inibindo as pretensões recoloniza-
doras dos países europeus. Já a política do Big Stick, adotada a partir do governo de Theodore Roosevelt, legitimou a intervenção 
estadunidense nos demais países da América. Intervenções no Panamá e na Nicarágua são exemplos dessa política.
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Oficina de HISTÓRIAOficina de HISTÓRIA Faça no caderno

Refletir e ampliar

1. Levando em conta as transformações que marca- 

ram a história dos Estados Unidos no século XIX, 

identifique as frases incorretas. Depois, reescre-

va-as de forma correta em seu caderno.

a) Com a abolição da escravidão em 1863, os li-

bertos do Norte foram estimulados a lutar con-

tra os exércitos do Sul.

b) A expansão territorial dos Estados Unidos se 

baseou na compra de terras, nas guerras e na 

invasão de territórios indígenas.

c) A Lei de Terras, de 1862, desestimulou a conquis-

ta do Oeste por ter dificultado o acesso à terra.

d) Com a expansão territorial dos Estados Unidos, 

milhares de indígenas foram expulsos de suas ter-

ras e confinados em pequenas reservas federais.

e) Em 1848, os Estados Unidos venceram a guerra 

contra a Espanha e conquistaram um território 

de aproximadamente 2 milhões de quilômetros 

quadrados. 

2. Em 1854, o presidente dos Estados Unidos,  

Franklin Pierce, quis comprar terras ocupadas pela 

aldeia do cacique Seattle. Reproduzimos a seguir 

trechos de uma das versões da resposta do cacique.

a) A quem a resposta da carta se destinava? Com 

que objetivo foi escrita? 

b) Por que o cacique Seattle acha muito difícil 

vender as terras onde vive? 

c) De acordo com o texto, como o homem branco 

trata a terra? 

3. Crie uma charge inspirando-se em uma das se-

guintes frases:

a) “Pobre México: tão longe de Deus e tão perto 

dos Estados Unidos.”

b) “A América para os americanos.”

4. A música foi uma das formas de resistência à es-

cravidão desenvolvida pelos negros nos Estados 

Unidos. Muitos senhores permitiam que seus es-

cravos cantassem durante o trabalho. Eles acre-

ditavam que as canções sobre trabalho e religião 

contribuíam para que os escravizados aceitassem 

sua condição. Porém, com frequência, os escravos 

Como podeis comprar ou vender o céu, o 

calor da terra? A ideia nos parece estranha. 

Se não possuímos a frescura do ar e o 

brilho da água, de que maneira podereis 

comprá-los? Cada pedaço desta terra é 

sagrado para meu povo. Cada folha cin-

tilante de pinheiro, cada praia arenosa, 

cada bruma [neblina] nos bosques escu-

ros, cada clareira, cada zumbido de inseto 

é sagrado na lembrança e na vivência de 

meu povo. A seiva que corre dentro das 

árvores lembra meu povo. [...] As flores 

perfumadas são nossas irmãs; o cervo, o 

cavalo, a grande águia são nossos irmãos 

[...] todos pertencem à mesma família. 

Assim, quando o Grande Chefe de 

Washington manda dizer que quer com-

prar nossas terras, está pedindo demais 

a nós. O Grande Chefe manda dizer que 

colocará à nossa disposição um lugar 

onde possamos viver confortável e sos-

segadamente.

Ele será nosso pai e, nós, seus filhos. Pen-

saremos, portanto, na vossa oferta de com-

prar nossas terras. Mas não será fácil. Pois 

esta terra, para nós, é sagrada. [...] Sabemos 

que o homem branco não entende nossos 

costumes. Um pedaço de terra se parece, 

para ele, com o pedaço de terra vizinho, 

pois ele é um estranho que chega, às es-

curas, e extrai da terra tudo aquilo de que 

necessita. A terra não é sua irmã, mas sua 

inimiga [...]. Ele não se incomoda de aban-

donar o túmulo de seus pais [...]. Ele trata 

sua mãe, a terra, e seu irmão, o céu, como 

mercadorias a serem compradas, pilhadas, 

vendidas [...]. Pensaremos, portanto, na 

vossa oferta de comprar nossas terras. Se 

decidirmos aceitá-la, eu apresentarei uma 

condição: o homem branco deve tratar os 

animais selvagens como irmãos [...].

Disponível em: <http://www.synaptic.bc.ca/
ejournal/seattle.htm>. Acesso em: 27 mar. 

2014. Tradução livre dos autores.
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 Oficina de História

Refletir e ampliar
1. Estão incorretas as alter-

nativas “c” e “e”. Os alunos 
poderão reescrevê-las da 
seguinte forma:

 c) A Lei de Terras de 1862 
estimulou a conquista do 
Oeste ao garantir que ho-
mens maiores de 21 anos 
e com família tivessem di-
reito a uma porção de terra. 

 e) Em 1848, os Estados 
Unidos venceram a guerra 
contra o México e conquis-
taram um território de apro-
ximadamente 2 milhões 
de quilômetros quadrados.

2. a) A carta foi endereçada ao 
presidente dos Estados Uni-
dos, Franklin Pierce, referido 
no documento como o Gran-
de Chefe de Washington. O 
objetivo da carta era dizer 
que os povos da região pen-
sariam na oferta de compra 
de suas terras, no entanto, 
muito provavelmente não a 
aceitariam.

 b) Para o cacique é muito 
difícil a ideia de vender es-
sas terras, pois elas são 
sagradas ao seu povo. 

 c) De acordo com o texto, 
para o homem branco, ca-
da pedaço de terra se pa-
rece com terras vizinhas. 
Eles apenas chegam ao lo-
cal e extraem tudo o que 
podem sem se relacionar 
com a terra, sem conside-
rar se seus antepassados 
estão enterrados no local, 
sem tratar terra e céu co-
mo irmãos, entendendo-os 
apenas como mercadorias.

3. a) e b) A atividade procura 
estimular a criatividade dos 
estudantes por meio da 
leitura e intepretação de 
processos históricos. Para 
elaborar as charges, é im-
portante que os estudantes 
compreendam o sentido das 
frases citadas. A primeira 
está relacionada ao seguin-
te contexto: em 1848, de-
pois da guerra contra os 
Estados Unidos, o México 
perdeu quase metade de 
seu território e passou a so-
frer várias intervenções es-
tadunidenses, facilitadas 
pela proximidade entre 
os dois países. Já a segunda 
relaciona-se à Doutrina 
Monroe, que, por um lado, 
afastava as pretensões re-
colonizadoras europeias e, 
por outro, colocava os paí-
ses americanos na esfera 
de influência dos Estados 
Unidos.

4. a), b), c) e d) Produção pes-
soal. Sugerimos que a ativi-
dade seja realizada em 
forma de seminários nos 
quais os alunos possam ex-
por as canções escolhidas, 

explicando o motivo que os levaram a tais escolhas e a importân-
cia do gênero musical escolhido e da canção em particular para 
compreender a resistência das populações negras nos Estados 
Unidos. Em relação ao rock’n’roll, por exemplo, os alunos poderão 
pesquisar o surgimento do gênero na década de 1950, tendo co-
mo personagens centrais intérpretes como Chuck Berry, Fats Do-
mino e Little Richard. Somente na década seguinte ocorreria o 
embranquecimento desse gênero. Os trabalhos de cantores como 
James Brown, Ray Charles e Marvin Gaye podem ser utilizados 
para pensar como há uma comunicação entre esses gêneros até 
a atualidade. Além disso, a presença feminina pode ser destacada 

em pesquisas sobre as trajetórias de Aretha Franklin, Esther Phil-
lips, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, Whitney Houston 
entre outras. Ainda que produzidas de maneira mais comercial, os 
alunos poderão perceber formas de resistência nesses estilos até 
a atualidade em canções de artistas como Tupac Shakur, Beyoncé, 
Alicia Keys, Kendrick Lamar, etc. Além dos gêneros já menciona-
dos, os alunos poderão pesquisar sobre o gospel, o country e o folk, 
percebendo a intersecção entre todos esses gêneros no que con-
cerne à influência das populações negras para a construção mu-
sical estadunidense.
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utilizaram suas músicas para transmitir mensagens 

entre si em código. Assim, canções sobre episó-

dios bíblicos ganhavam novos significados. Por 

exemplo, cantar sobre os hebreus que fugiram da 

escravidão no Egito podia ser um convite à própria 

fuga e à liberdade. Essas músicas estavam presen-

tes no cotidiano dos cativos e refletiam suas espe-

ranças, seus medos, seus sonhos e pesadelos. Elas 

influenciaram profundamente a música estaduni-

dense, dando origem a gêneros como o jazz, o 

blues, o rock e o rap.

a) Formem grupos e pesquisem informações so-

bre um dos gêneros musicais mencionados.

b) Escolham uma música do gênero pesquisado 

que considerem importante.

c) Apresentem a música aos seus colegas e procu-

rem explicar o contexto de sua criação e o que 

ela representou na época em que foi lançada. 

d) Na opinião de vocês, quais músicas atuais po-

dem ser vistas como formas de resistência? De-

batam o assunto com seus colegas.

Integrar com ARTE

5. Analise a pintura O progresso da América, que está 

na páginaá228.  

a) Na obra, o que as duas paisagens representam? 

Qual é a sua opinião sobre essas representações?

b) Relacione a obra com os assuntos abordados 

neste capítulo. Depois, elabore um comentário 

crítico sobre ela.

c) Que título você daria para essa obra?

Para saber mais

Na internet

• O perigo de uma única história: <https://www.

ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_dan 

ger_of_a_single_story?language=pt-br>. 

Chimamanda Adichie, importante escritora 

nigeriana, alerta sobre os perigos de uma 

história única. Ela fala da perspectiva de 

uma mulher africana que foi educada sob os 

princípios britânicos.

• Entenda a Alemanha: <http://www.dw.com/

pt-br/not%C3%ADcias/hist% 

C3%B3ria/s-7551>.  

Notícias oficiais sobre economia, cultura, 

ciência e outros assuntos, relativos à Alemanha.

• História dos Estados Unidos: <www.histo 

rianet.com.br/conteudo/default.

aspx?codigo=361>. 

Textos, imagens e mapas sobre o período da 

história dos Estados Unidos, da independência 

à Guerra Civil, entre o final do século XVIII e 

meados do século XIX. 

(Acessos em: 19 jun. 2018)

Nos filmes

• Amistad. Dir. Steven Spielberg. Universal, 

Estados Unidos. 1997. 162 min. 

Narra a rebelião de um grupo de africanos 

que tomam o navio negreiro onde estavam 

embarcados, indo parar na costa dos Estados 

Unidos em 1839. Um tribunal local terá de 

decidir o destino deles: a liberdade ou o 

cativeiro.

• Dança com lobos. Dir. Kevin Costner. Abril, 

Estados Unidos. 1990. 180 min. 

História de um militar que, depois de ser 

homenageado por seu desempenho na 

Guerra Civil, vai para um forte próximo à terra 

dos sioux e tenta viver em paz ao lado deles.

• Tempo de Glória. Dir. Edward Zwick. Sony 

Pictures, Estados Unidos. 1989. 122 min. 

O filme trata da história do primeiro regimento 

negro criado durante a Guerra Civil dos Estados 

Unidos: o 54o regimento de Massachussets.

Nos livros

• NORTHUP, Solomon. 12 anos de escravidão. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

Autobiografia de Solomon, homem livre que 

foi sequestrado no norte dos Estados Unidos 

e submetido à escravidão no sul do país na 

década de 1840 por 12 anos, até conseguir 

provar que era livre. 

• PERROT, Michelle. Minha história das 

mulheres. São Paulo: Contexto, 2007. 

O livro narra o processo da crescente 

visibilidade das mulheres em seus  

combates e suas conquistas nos espaços 

público e privado. 
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Nesta seção, são desenvol-
vidas as seguintes compe-
tências e habilidades da 
BNCC: 

• CG2 (atividade 2);

• CG3 (atividades 4, 5 e 6);

• CG7 (atividade 2);

• CG9 (atividades 2 e 3);

• CCH1 (atividade 2);

• CCH2 (atividade 3);

• CCH4 (atividades 4, 5 e 6);

• CEH3 (atividades 2, 3 e 6);

• C EH4 (atividades 2, 3, 4, 
5 e 6).

Integrar com Arte
5. a), b) e c) Respostas pes-

soais. A atividade procura 
estimular a leitura e a inter-
pretação de imagens e po-
de ser realizada em grupos. 
Na obra, podemos obser-
var a figura de uma mulher 
flutuando no centro da pin-
tura. Esta mulher repre-
senta a liberdade e divide 
duas paisagens. Em uma 
delas, o céu está claro, 
existem cidades, trens e 
ferrovias. Na outra, o céu 
está escuro, aparecem lo-
bos, ursos e indígenas. Na 
parte inferior, colonos se 
deslocam em direção à 
parte escura da tela. Os 
alunos poderão observar a 
dicotomia entre as duas in-
terpretações apresenta-
das na tela, reconhecendo 
temas como o discurso do 
destino manifesto e o pre-
conceito contra popula-
ções indígenas da região.

Para avaliar o aprendizado de seus estudantes, 
verifique a Proposta de Acompanhamento da 

Aprendizagem para o 4o bimestre localizada no 
material digital do Manual do Professor.
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Projeto temático

242

Saúde e educação

Neste livro, você estudou a Revolução Industrial, processo 

iniciado na Inglaterra que, posteriormente, expandiu-se para 

outras regiões do mundo. Durante esse processo, milhares 

de operários recebiam baixos salários e cumpriam longas 

jornadas de trabalho nas fábricas, que geralmente eram am-

bientes precários e insalubres. Tudo isso prejudicava a saúde 

dos trabalhadores.

Agora, é hora de refletir sobre como você cuida de sua 

saúde em seu dia a dia. A proposta deste projeto é desenvol-

ver uma educação para a saúde, isto é, uma aprendizagem 

de hábitos saudáveis ligados a atividade física, alimenta-

ção, descanso, concentração, emoção e autoestima. 
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 Objetivos do projeto
• Conectar conteúdos desen-

volvidos em diferentes ca-
pítulos do livro.

• Refletir sobre as conexões 
entre o passado e o presente.

• Compreender as dimensões 
históricas da saúde e a im-
portância da educação pa-
ra o desenvolvimento de 
hábitos saudáveis.

 Orientações didáticas
A ideia deste projeto é que 

cada grupo produza um painel 
para apresentar e divulgar suas 
conclusões sobre o tema es-
colhido. O painel deve resultar 
em cartaz físico, elaborado a 
partir da pesquisa e da progra-
mação visual feita pelos alu-
nos. O conjunto dos painéis 
pode ser exposto na própria 
sala ou em outro espaço da 
escola, se possível fazendo um 
evento de “inauguração” da 
exposição, com a monitoria dos 
alunos que elaboraram os ma-
teriais, explicando aos estu-
dantes de outras séries como 
eles chegaram aos resultados 
apresentados nos cartazes. 
Com a sua supervisão, poderá 
ser criada uma conta em uma 
rede social gratuita a ser utili-
zada para a divulgação do tra-
balho em ambiente escolar. 
Este projeto pode ser realizado 
em colaboração com o profes-
sor de Educação Física.

Ao desenvolver o projeto, 
pretendemos estimular a cria-
ção ou o reforço de hábitos sau-
dáveis em meio ao processo 
educacional, considerando que 
o convívio no ambiente escolar 
propicia tais práticas. 

Uma orientação relevante 
para o andamento deste pro-
jeto é iniciar os trabalhos a 
partir da definição de saúde 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS, orgão da ONU) e 

das críticas que esse mesmo conceito enfrenta entre os espe-
cialistas. Tanto a definição da OMS como as críticas são históri-
cas, ou seja, foram elaboradas em um tempo e espaço e são 
passíveis de reflexão e transformação pelos diferentes sujeitos 
que se valem delas. Refletir sobre os conceitos e sua validade é 
uma prática historiadora e aplica-se a outras situações que ex-
trapolam o conceito de saúde.

Competências da 

BNCC 

Competência Geral

• CG1, CG2, CG8.

Competência Específica 

de Ciências Humanas

• CCH1; CCH2.

Competência Específica 

de História

• CEH1.
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O objetivo é compreender que saúde é um estado 

de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doenças. Nesse sentido, a saúde se for-

talece com o cuidado de si e com o respeito ao outro. 

Mãos à obra! Bom projeto!

 Respostas das 
atividades 
(p. 244-245)

Roteiro geral
 a) Resposta pessoal. Es-

timule os alunos a realizar 
uma autocrítica sobre seus 
hábitos e a buscar uma vi-
da mais saudável. É possí-
vel que alguns mencionem 
hábitos alimentares, prá-
ticas esportivas e preocu-
pação com a pos tura 
corporal na escola.

 b) De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde, 
“Saúde é o estado de com-
pleto bem-estar físico, men-
tal e social e não apenas a 
ausência de doença”. É im-
portante que os alunos refli-
tam sobre o conceito de 
saúde porque ele muda ao 
longo do tempo. Assim, por 
exemplo, a Classificação Es-
tatística Internacional de 
Doenças e Problemas Rela-
cionados com a Saúde (CID) 
sofre revisões periódicas, 
ora incorporando, ora dis-
pensando itens.  

 c) Espera-se que os alunos 
respondam que a educação, 
principalmente aquela que 
é oferecida na escola, pode 
e deve abordar diversos te-
mas, incluindo os referentes 
à saúde. De forma ampla, a 
educação contribui para a 
realização e divulgação de 
pesquisas que buscam a 
cura, o tratamento e a pre-
venção de doenças.

Atividade física
 a) Espera-se que os alunos 

pratiquem atividades físi-
cas, inclusive fora das aulas 
de Educação Física. Cami-
nhadas, esportes compe-
titivos, exercícios, danças 
e brincadeiras que envol-
vam o movimento corporal 
podem aparecer entre as 
respostas. 

 b) A escola pode ser men-
cionada como um dos espa-
ços públicos que oferece 
ambiente propício à prática 
de atividades físicas como 
parte do processo integral 
e integrador da educação. 
Além da escola, podem ser 
mencionados: parques, jar-
dins, centros esportivos e 
outros equipamentos públi-
cos, que são direitos dos ci-
dadãos. De todo modo, a 
ausência ou insuficiência 
desses equipamentos deve 
ser problematizada. 

 c) É comum os alunos admi-
rarem algum atleta, seja por 
suas habilidades, seja por 
suas vitórias, seja por atitu-
des que revelem seu espíri-
to esportivo, no sentido da 
tolerância, da convivência 
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Atividade física

a) Vocês praticam alguma atividade física? Se sim, 

qual e quantas vezes por semana?

b) Na região onde vocês moram, existem espaços 

públicos destinados a atividades físicas? Quais?

c) Vocês admiram algum atleta? Qual? Por quê?

d) Em que situações a atividade física se torna um 

exagero? Debatam.

e) Quais os benefícios da atividade física?

244
Ilustrações: Michel Ramalho/Arquivo da editora

Aqui, a proposta é criar um painel sobre saúde e educação. Para isso, forme um grupo com seus cole-

gas para ler as orientações a seguir.

1. Todos os grupos devem responder às questões do Roteiro geral.

2. Cada grupo deve escolher um dos temas abaixo:

• atividade física;

• alimentação;

• descanso e concentração;

• emoção e autoestima.

3. Além das questões do Roteiro geral, os grupos vão debater e responder às perguntas relacionadas ao tema 

escolhido, partindo de suas vivências pessoais e de pesquisas na internet, livros, revistas e jornais.

4. Baseando-se no tema selecionado, elaborem um painel com dicas de saúde em uma cartolina ou papel pardo.

5. Exponham o painel em um mural na escola ou divulguem uma fotografi a do painel em uma rede social, sob 

a supervisão do professor.

6. Escrevam um texto explicando o que vocês aprenderam 

neste projeto.

 Roteiro geral 

a) Vocês têm hábitos que consideram saudáveis? 

Cite alguns.

b) Pesquise o conceito de saúde da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e responda: o que é 

saúde para você?

c) Por que educação e saúde devem andar juntas? 

Debatam.

com os demais e do enten-
dimento de que vencer não 
é o único objetivo do espor-
te. A admiração por atletas 
pode estimular a sociabili-
dade e o interesse pela prá-
tica de esportes. 

 d) Espera-se que os alunos 
observem que o excesso é 
sempre prejudicial, inclusi-
ve nas atividades físicas. O 
desenvolvimento muscular 
com o objetivo de conseguir 
admiração ou como forma 
de vencer, inclusive recor-
rendo-se a práticas ilícitas, 
tais como os esteroides ana-
bolizantes, é uma prática 
condenada pelas leis e pelo 
espírito esportivo. Mencione 
casos de doping em compe-
tições esportivas para exem-
plif icar situações que 
trazem riscos à saúde, além 
de ser uma prática ilegal e 
desleal para com os outros 
competidores.

 e) Os benefícios podem ser 
mencionados a partir de di-
versas situações. A restau-
ração da saúde pode 
depender da atividade física, 
por exemplo, para quem so-
freu acidentes que resulta-
ram em fraturas ou em 
situações pós-operatórias 
que requerem movimento 
(às vezes supervisionadas, 
como na fisioterapia). Mas 
as atividades físicas tam-
bém devem ser menciona-
das no sentido da prevenção 
em saúde, para evitar de-
corrências do sedentarismo 
(diabetes, obesidade mór-
bida), para estimular a so-
ciabilidade quando a prática 
de atividades físicas se faz 
em grupos e em ambientes 
abertos, propiciando o usu-
fruto dos espaços públicos 
como um direito.

Alimentação
 a) Espera-se que o aluno 

faça ao menos três refeições 
ao dia (café da manhã, al-
moço e jantar). A intenção é 
a ampliar a consciência dos 
estudantes sobre seus pró-
prios hábitos alimentares. 
Isso porque, às vezes, hábi-
tos pouco saudáveis estão 
tão naturalizados que não 
são vistos como problemas. 

 b) Espera-se que haja tran-
quilidade nos horários das 
refeições, que eles devem 
fazer sentados, com calma 
e acompanhados – já que 
as horas das refeições tam-
bém são ocasiões de socia-
bilidade.

 c) Resposta pessoal. É in-
teressante estimular os alu-
nos a investigarem a origem 
dos alimentos que conso-
mem, a história de uma re-
ceita e os pratos típicos de 
uma região do Brasil e do 

do sistema digestório, entre outros. Além disso, comente que ali-
mentos ultraprocessados, em geral, contêm excesso de sódio e 
açúcares, que podem provocar danos à saúde. 

Descanso e concentração
 a) As respostas podem indicar, dependendo do caso, preocupa-

ções momentâneas ou um comportamento habitual. Não se tra-
ta de um julgamento, mas de uma autoavaliação.

 b) Muitas situações podem prender ou dispersar a atenção. 
Solicite que os estudantes pensem em casos concretos do 
seu dia a dia. Pergunte, por exemplo, se, quando eles estão 

mundo. Solicite que os estudantes anotem os alimentos que 
consomem ao longo de uma semana e pesquisem informações 
nutricionais e calóricas desses alimentos. Essa atividade pode 
ser realizada com auxílio do professor de Ciências. 

 d) Resposta pessoal. Ressalte que sabor e saúde não se excluem. 
Muitos alimentos tanto agradam o paladar quanto trazem bene-
fícios para a saúde. Explique que nosso paladar pode ser “edu-
cado” para apreciar e rejeitar sabores.

 e) Uma alimentação saudável, equilibrada em nutrientes e calo-
rias, ajuda a prevenir doenças, fortalecer o sistema imunológico, 
combater a obesidade e a subnutrição, regular o funcionamento 
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Alimentação

a) Quantas refeições vocês fazem por dia?

b) Vocês comem sentados ou em pé? Com pressa ou 

com calma? Sozinhos ou acompanhados?

c) Que alimentos vocês consomem nessas refeições? 

Vocês pesquisam os nutrientes e as calorias dos 

alimentos?

d) Quando escolhem um alimento, vocês se preocu-

pam mais com o sabor ou com os benefícios dele 

para a saúde?

e) Quais os benefícios de uma alimentação saudável?

Descanso e concentração

a) Vocês se consideram pessoas tranquilas ou 

agitadas?

b) O que prende e o que dispersa a atenção de 

vocês?

c) Quantas horas vocês dormem por dia? A 

que horas vocês vão dormir e a que horas 

acordam?

d) O que vocês fazem para “relaxar a men-

te”? Pesquisem os signifi cados da palavra 

estresse.

e) Quais os benefícios de planejar seu dia?

Emoção e autoestima

a) Em que situações vocês se sentem felizes? E em quais se sentem 

tristes?

b) Como vocês reagem quando recebem uma

 crítica? Vocês agem de modo fl exível 

e tolerante?

c) Que qualidades vocês valorizam nos 

outros e em si mesmos?

d) Vocês conseguem resolver confl itos e 

problemas? Exemplifi quem.

e) Quais os benefícios de cuidar das emoções 

e aprender a lidar com elas?

Quantas refeições vocês fazem por dia?

O que prende e o que dispersa a atenção de 

Como vocês reagem quando recebem uma

Quais os benefícios de cuidar das emoções 
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estudando, perdem facilmente a concentração acessando 
redes sociais, assistindo a programas de televisão, ouvindo 
músicas ou ruídos externos, lembrando-se de preocupações 
ou de outras tarefas, etc. Explique que é importante se orga-
nizar para realizar uma atividade de cada vez, ao longo do dia 
ou da semana. Dessa forma, é possível aproveitar melhor os 
momentos de lazer e cumprir mais rápida e adequadamente 
as tarefas necessárias. 

 c) Resposta pessoal. Na faixa etária dos estudantes, espe-
ra-se que todos consigam dormir cerca de 8 horas por dia.

 d) Para “relaxar a mente”, muitos estudantes realizam ativi-

mais urgentes das menos 
urgentes, as mais demora-
das das mais rápidas, etc. 
Organizar as tarefas diárias 
é uma habilidade importan-
te para equilibrar compro-
missos e momentos de 
lazer, o que favorece a saú-
de emocional.

Emoção e autoestima
 a) Destaque que felicidade 

e tristeza não são sentimen-
tos absolutos nem cons-
tantes, pois ambos podem 
surgir em diferentes situa-
ções ao longo de nossas 
vidas. É comum, por exem-
plo, uma situação que nos 
entristecia em uma época 
não ter o mesmo efeito em 
outra. Com frequência, ser 
elogiado, estar saciado e 
ter bons amigos, por exem-
plo, são motivos para que 
nos sintamos felizes; já per-
der um ente querido, ser 
injustiçado ou não ter apoio 
em momentos difíceis são 
razões para tristeza.

 b) O objetivo é promover 
convivência e tolerância, 
fazendo críticas ou lidando 
com elas de forma a esti-
mular o desenvolvimento 
pessoal.

 c) Inteligência, generosida-
de, atenção para com os 
outros e beleza são quali-
dades comumente valori-
zadas.

 d) É importante que todos 
desenvolvam a capacidade 
de resolver conflitos e pro-
blemas cotidianos, o que 
implica pedir ajuda quando 
necessário. Bons exemplos 
podem ser mencionados a 
partir da vida escolar, como 
a elaboração de trabalhos 
em grupo que demandam 
divisão de tarefas e respon-
sabilidade, tal como no pro-
jeto temático aqui proposto.

 e) Ainda que seja criticado, 
o conceito de saúde da OMS 
pode ser recuperado como 
ponto de partida. Esse con-
ceito menciona o bem-es-
tar físico, mental e social. 
É importante lidar com as 
emoções e cuidar delas pa-
ra desenvolver autoconhe-
cimento, au tocrí tica, 
autoestima e resiliência. 
Além disso, ressalte que 
nenhuma emoção deve ser 
repelida ou exaltada como 
boa ou má em si mesma. 

dades físicas, jogam videogames, conversam com amigos, 
assistem a filmes, leem livros, etc. Conforme o Dicionário 
On-Line de Português, de acesso gratuito em <https://www.
dicio.com.br/estresse/>, estresse é um substantivo mascu-
lino que significa “exaustão física ou emocional provocada 
por várias e distintas razões, por sofrimento, doença, cansa-
ço, pressão, trauma, sendo definida pela perturbação da ho-
meostasia, do equilíbrio, que leva o organismo a se adaptar 
através do aumento da secreção de adrenalina”. 

 e) O planejamento de atividades ao longo do dia contribui para 
que as pessoas consigam realizá-las, separando as atividades 
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