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A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos 

desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir 

da contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos 

fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas 

conjuntamente, em meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais a 

diversidade humana deve ganhar especial destaque, com vistas ao 

acolhimento da diferença. O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de 

que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em 

determinada circunstância histórica. A capacidade de identificação dessa 

circunstância impõe-se como condição para que o ser humano compreenda, 

interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado ou no 

presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto pelo 

controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente. 

A abordagem das relações espaciais e o consequente 

desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal no ensino de Ciências 

Humanas devem favorecer a compreensão, pelos alunos, dos tempos sociais 

e da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração das noções de 

espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a 

permitir que os alunos se tornem produtores e leitores de mapas dos mais 

variados lugares vividos, concebidos e percebidos. 

Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e vividos 

não são lineares. Portanto, é necessário romper com essa concepção para 

possibilitar uma leitura geo-histórica dos fatos e uma análise com abordagens 

históricas, sociológicas e espaciais (geográficas) simultâneas. Retomar o 

sentido dos espaços percebidos, concebidos e vividos nos permite reconhecer 

os objetos, os fenômenos e os lugares distribuídos no território e 

compreender os diferentes olhares para os arranjos desses objetos nos 

planos espaciais. 

Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas 

na área de Ciências Humanas, não se pode deixar de valorizar também 

a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder e, 

especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de diferentes 

circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino de Geografia e 

História, ao estimular os alunos a desenvolver uma melhor compreensão do 

mundo, não só favorece o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, 

como também os torna aptos a uma intervenção mais responsável no mundo 

em que vivem. 

As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma formação ética, 

elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os 

alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos 

humanos; o respeito ao ambiente e à própria coletividade; o fortalecimento 

de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e 

o protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação 

com as desigualdades sociais. Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar a 

formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de 

articular categorias de pensamento histórico e geográfico em face de seu 
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próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas, 

com base na diversidade de pontos de vista. 

Os conhecimentos específicos na área de Ciências Humanas exigem 

clareza na definição de um conjunto de objetos de conhecimento que 

favoreçam o desenvolvimento de habilidades e que aprimorem a capacidade 

de os alunos pensarem diferentes culturas e sociedades, em seus tempos 

históricos, territórios e paisagens (compreendendo melhor o Brasil, sua 

diversidade regional e territorial). E também que os levem a refletir sobre sua 

inserção singular e responsável na história da sua família, comunidade, nação 

e mundo. 

Ao longo de toda a Educação Básica, o ensino das Ciências Humanas 

deve promover explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas capazes de 

potencializar sentidos e experiências com saberes sobre a pessoa, o mundo 

social e a natureza. Dessa maneira, a área contribui para o adensamento de 

conhecimentos sobre a participação no mundo social e a reflexão sobre 

questões sociais, éticas e políticas, fortalecendo a formação dos alunos e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, bases para uma atuação crítica e 

orientada por valores democráticos. 

Desde a Educação Infantil, os alunos expressam percepções simples, 

mas bem definidas, de sua vida familiar, seus grupos e seus espaços de 

convivência. No cotidiano, por exemplo, desenham familiares, identificam 

relações de parentesco, reconhecem a si mesmos em fotos (classificando-as 

como antigas ou recentes), guardam datas e fatos, sabem a hora de dormir e 

de ir para a escola, negociam horários, fazem relatos orais e revisitam o 

passado por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas pelos mais 

velhos. Com essas experiências, começam a levantar hipóteses e a se 

posicionar sobre determinadas situações. 

No decorrer do Ensino Fundamental, os procedimentos de 

investigação em Ciências Humanas devem contribuir para que os alunos 

desenvolvam a capacidade de observação de diferentes indivíduos, situações 

e objetos que trazem à tona dinâmicas sociais em razão de sua própria 

natureza (tecnológica, morfológica, funcional). A Geografia e a História, ao 

longo dessa etapa, trabalham o reconhecimento do Eu e o sentimento de 

pertencimento dos alunos à vida da família e da comunidade. 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é importante valorizar e 

problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas 

pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos 

diversos ambientes educativos (bibliotecas, pátio, praças, parques, museus, 

arquivos, entre outros). Essa abordagem privilegia o trabalho de campo, as 

entrevistas, a observação, o desenvolvimento de análises e de 

argumentações, de modo a potencializar descobertas e estimular o 

pensamento criativo e crítico. É nessa fase que os alunos começam a 

desenvolver procedimentos de investigação em Ciências Humanas, como a 

pesquisa sobre diferentes fontes documentais, a observação e o registro – de 

paisagens, fatos, acontecimentos e depoimentos – e o estabelecimento de 

comparações. Esses procedimentos são fundamentais para que 

compreendam a si mesmos e àqueles que estão em seu entorno, suas 

histórias de vida e as diferenças dos grupos sociais com os quais se 
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relacionam. O processo de aprendizagem deve levar em conta, de forma 

progressiva, a escola, a comunidade, o Estado e o país. É importante também 

que os alunos percebam as relações com o ambiente e a ação dos seres 

humanos com o mundo que os cerca, refletindo sobre os significados dessas 

relações. 

Nesse período, o desenvolvimento da capacidade de observação e de 

compreensão dos componentes da paisagem contribui para a articulação do 

espaço vivido com o tempo vivido. O vivido é aqui considerado como espaço 

biográfico, que se relaciona com as experiências dos alunos em seus lugares 

de vivência. 

Na passagem para o Ensino Fundamental – Anos Finais, os alunos 

vivenciam diversas mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. 

Eles ampliam suas descobertas em relação a si próprios e às suas relações 

com grupos sociais, tornando-se mais autônomos para cuidar de si e do 

mundo ao seu redor. Se, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o 

desenvolvimento da percepção está voltado para o reconhecimento do Eu, do 

Outro e do Nós, no Ensino Fundamental – Anos Finais é possível analisar os 

indivíduos como atores inseridos em um mundo em constante movimento de 

objetos e populações e com exigência de constante comunicação. 

Nesse contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades 

voltadas para o uso concomitante de diferentes linguagens (oral, escrita, 

cartográfica, estética, técnica etc.). Por meio delas, torna-se possível o 

diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos, condição necessária 

tanto para a resolução de conflitos quanto para um convívio equilibrado entre 

diferentes povos e culturas. O desafio é grande, exigindo capacidade para 

responder de maneira crítica, propositiva e ética aos conflitos impostos pela 

história. 

Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, o 

ensino favorece uma ampliação das perspectivas e, portanto, de variáveis, 

tanto do ponto de vista espacial quanto temporal. Isso permite aos alunos 

identificar, comparar e conhecer o mundo, os espaços e as paisagens com 

mais detalhes, complexidade e espírito crítico, criando condições adequadas 

para o conhecimento de outros lugares, sociedades e temporalidades 

históricas. Nessa fase, as noções de temporalidade, espacialidade e 

diversidade são abordadas em uma perspectiva mais complexa, que deve 

levar em conta a perspectiva dos direitos humanos. 

Essa é uma questão complexa, que envolve a compreensão do 

conceito de Estado e dos mecanismos institucionais dos quais as diferentes 

sociedades dispõem para fazer justiça e criar um novo campo republicano de 

direitos. Portanto, o desafio não está apenas no campo da produção e 

reprodução de uma memória histórica, mas nos questionamentos com vistas 

a uma posição ética dos indivíduos em relação ao passado e ao presente. 

Vários temas decorrem dessa reflexão, tais como a interculturalidade e a 

valorização das diferenças, em meio a um intenso movimento das populações 

e dos direitos civis. 

O Ensino Fundamental – Anos Finais tem o compromisso de dar 

continuidade à compreensão dessas noções, aprofundando os 

questionamentos sobre as pessoas, os grupos humanos, as culturas e os 
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modos de organizar a sociedade; as relações de produção e de poder; e a 

transformação de si mesmos e do mundo. O desenvolvimento das habilidades 

voltadas para identificação, classificação, organização e comparação, em 

contexto local ou global, é importante para a melhor compreensão de si, do 

outro, da escola, da comunidade, do Estado, do país e do mundo. Dá-se, 

assim, um passo importante para a responsabilização do cidadão para com o 

mundo em que vive. 

Em suma, a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a 

capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos 

sociais, políticos e culturais e de atuar de forma ética, responsável e 

autônoma diante de fenômenos sociais e naturais. 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as 

competências gerais da Educação Básica, a área de Ciências Humanas deve 

garantir aos alunos o desenvolvimento de algumas competências específicas. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA  

O ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de 

forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover 

os direitos humanos. 

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

científico-informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, 

considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para 

intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do 

mundo contemporâneo. 

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano 

na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e 

ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de 

modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com 

relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos 

instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o 

acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 

seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo 

espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no 

mesmo espaço e em espaços variados. 

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das 

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

e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando 

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

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e 

diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e 

comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado 

a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e 

conexão. 
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HISTÓRIA 

Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do 

presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a 

identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, 

lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e 

saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não 

apenas os marcos de memória, mas também as diversas formas narrativas, 

ambos expressão do tempo, do caráter social e da prática da produção do 

conhecimento histórico. 

As questões que nos levam a pensar a História como um saber 

necessário para a formação das crianças e jovens na escola são as originárias 

do tempo presente. O passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino-

aprendizagem no Ensino Fundamental é aquele que dialoga com o tempo 

atual. 

A relação passado/presente não se processa de forma automática, 

pois exige o conhecimento de referências teóricas capazes de trazer 

inteligibilidade aos objetos históricos selecionados. Um objeto só se torna 

documento quando apropriado por um narrador que a ele confere sentido, 

tornando-o capaz de expressar a dinâmica da vida das sociedades. Portanto, o 

que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os 

indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o 

mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais. 

Nesse sentido, “O historiador não faz o documento falar: é o historiador 

quem fala e a explicitação de seus critérios e procedimentos é fundamental 

para definir o alcance de sua fala. Toda operação com documentos, portanto, 

é de natureza retórica.”47 

A história não emerge como um dado ou um acidente que tudo 

explica: ela é a correlação de forças, de enfrentamentos e da batalha para a 

produção de sentidos e significados, que são constantemente reinterpretados 

por diferentes grupos sociais e suas demandas – o que, consequentemente, 

suscita outras questões e discussões. 

O exercício do “fazer história”, de indagar, é marcado, inicialmente, 

pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento 

de um “Outro”, às vezes semelhante, muitas vezes diferente. 

Depois, alarga-se ainda mais em direção a outros povos, com seus 

usos e costumes específicos. Por fim, parte-se para o mundo, sempre em 

movimento e transformação. Em meio a inúmeras combinações dessas 

variáveis – do Eu, do Outro e do Nós –, inseridas em tempos e espaços 

específicos, indivíduos produzem saberes que os tornam mais aptos para 

enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela conciliação. 

Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de 

comunicação e diálogo, instrumento necessário para o respeito à pluralidade 

cultural, social e política, bem como para o enfrentamento de circunstâncias 

marcadas pela tensão e pelo conflito. A lógica da palavra, da argumentação, é 

aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com 

vistas à superação das contradições políticas, econômicas e sociais do mundo 

em que vivemos. 

Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a 

utilização de diferentes fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, 

materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão da relação tempo e 

espaço e das relações sociais que os geraram. Os registros e vestígios das 

mais diversas naturezas (mobiliário, instrumentos de trabalho, música etc.) 
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deixados pelos indivíduos carregam em si mesmos a experiência humana, as 

formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos 

quanto de saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em 

exercício, em laboratório da memória voltado para a produção de um saber 

próprio da história. 

A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os alunos 

a colocar em questão o significado das coisas do mundo, estimulando a 

produção do conhecimento histórico em âmbito escolar. Por meio dessa 

prática, docentes e discentes poderão desempenhar o papel de agentes do 

processo de ensino e aprendizagem, assumindo, ambos, uma “atitude 

historiadora” diante dos conteúdos propostos, no âmbito de um processo 

adequado ao Ensino Fundamental. 

Os processos de identificação, comparação, contextualização, 

interpretação e análise de um objeto estimulam o pensamento. 

De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido? 

Para que serve? Quem o consome? Seu significado se alterou no tempo e no 

espaço? Como cada indivíduo descreve o mesmo objeto? Os procedimentos 

de análise utilizados são sempre semelhantes ou não? Por quê? Essas 

perguntas auxiliam a identificação de uma questão ou objeto a ser estudado. 

Diferentes formas de percepção e interação com um mesmo objeto 

podem favorecer uma melhor compreensão da história, das mudanças 

ocorridas no tempo, no espaço e, especialmente, nas relações sociais. O pilão, 

por exemplo, serviu para preparar a comida e, posteriormente, transformou-

se em objeto de decoração. Que significados o pilão carrega? Que sociedade 

o produziu? Quem o utilizava e o utiliza? Qual era a sua utilidade na cozinha? 

Que novos significados lhe são atribuídos? Por quê? 

A comparação em história faz ver melhor o Outro. Se o tema for, por 

exemplo, pintura corporal, a comparação entre pinturas de povos indígenas 

originários e de populações urbanas pode ser bastante esclarecedora quanto 

ao funcionamento das diferentes sociedades. Indagações sobre, por exemplo, 

as origens das tintas utilizadas, os instrumentos para a realização da pintura e 

o tempo de duração dos desenhos no corpo esclarecem sobre os 

deslocamentos necessários para a obtenção de tinta, as classificações sociais 

sugeridas pelos desenhos ou, ainda, a natureza da comunicação contida no 

desenho corporal. Por meio de uma outra linguagem, por exemplo, a 

matemática, podemos comparar para ver melhor semelhanças e diferenças, 

elaborando gráficos e tabelas, comparando quantidades e proporções 

(mortalidade infantil, renda, postos de trabalho etc.) e, também, analisando 

possíveis desvios das informações contidas nesses gráficos e tabelas. 

A contextualização é uma tarefa imprescindível para o conhecimento 

histórico. Com base em níveis variados de exigência, das operações mais 

simples às mais elaboradas, os alunos devem ser instigados a aprender a 

contextualizar. Saber localizar momentos e lugares específicos de um evento, 

de um discurso ou de um registro das atividades humanas é tarefa 

fundamental para evitar atribuição de sentidos e significados não condizentes 

com uma determinada época, grupo social, comunidade ou território. 

Portanto, os estudantes devem identificar, em um contexto, o momento em 

que uma circunstância histórica é analisada e as condições específicas 

daquele momento, inserindo o evento em um quadro mais amplo de 

referências sociais, culturais e econômicas. 

Distinguir contextos e localizar processos, sem deixar de lado o que é 

particular em uma dada circunstância, é uma habilidade necessária e 
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enriquecedora. Ela estimula a percepção de que povos e sociedades, em 

tempos e espaços diferentes, não são tributários dos mesmos valores e 

princípios da atualidade. 

O exercício da interpretação – de um texto, de um objeto, de uma 

obra literária, artística ou de um mito – é fundamental na formação do 

pensamento crítico. Exige observação e conhecimento da estrutura do objeto 

e das suas relações com modelos e formas (semelhantes ou diferentes) 

inseridas no tempo e no espaço. Interpretações variadas sobre um mesmo 

objeto tornam mais clara, explícita, a relação sujeito/objeto e, ao mesmo 

tempo, estimulam a identificação das hipóteses levantadas e dos argumentos 

selecionados para a comprovação das diferentes proposições. Um exemplo 

claro são as pinturas de El Greco. Para alguns especialistas, tratam-se de 

obras que abandonam as exigências de nitidez e harmonia típicas de uma 

gramática acadêmica renascentista com a qual o pintor quis romper; para 

outros, tais características são resultado de estrabismo ou astigmatismo do 

olho direito do pintor. 

O exercício da interpretação também permite compreender o 

significado histórico de uma cronologia e realizar o exercício da composição 

de outras ordens cronológicas. Essa prática explicita a dialética da inclusão e 

da exclusão e dá visibilidade ao seguinte questionamento: “O que torna um 

determinado evento um marco histórico?” Entre os debates que merecem ser 

enunciados, destacam-se as dicotomias entre Ocidente e Oriente e os 

modelos baseados na sequência temporal de surgimento, auge e declínio. 

Ambos pretendem dar conta de explicações para questões históricas 

complexas. De um lado, a longa existência de tensões (sociais, culturais, 

religiosas, políticas e econômicas) entre sociedades ocidentais e orientais; de 

outro, a busca pela compreensão dos modos de organização das várias 

sociedades que se sucederam ao longo da história. 

A análise é uma habilidade bastante complexa porque pressupõe 

problematizar a própria escrita da história e considerar que, apesar do 

esforço de organização e de busca de sentido, trata-se de uma atividade em 

que algo sempre escapa. Segundo Hannah Arendt48, trata-se de um saber 

lidar com o mundo, fruto de um processo iniciado ao nascer e que só se 

completa com a morte. Nesse sentido, ele é impossível de ser concluído e 

incapaz de produzir resultados finais, exigindo do sujeito uma compreensão 

estética e, principalmente, ética do objeto em questão. 

Nesse contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino 

Fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de 

reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos 

quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. A 

percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos e histórias 

estimula o pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania. 

A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da 

epistemologia da História, a saber: a natureza compartilhada do sujeito e do 

objeto de conhecimento, o conceito de tempo histórico em seus diferentes 

ritmos e durações, a concepção de documento como suporte das relações 

sociais, as várias linguagens por meio das quais o ser humano se apropria do 

mundo. Enfim, percepções capazes de responder aos desafios da prática 

historiadora presente dentro e fora da sala de aula. 

Todas essas considerações de ordem teórica devem considerar a 

experiência dos alunos e professores, tendo em vista a realidade social e o 

universo da comunidade escolar, bem como seus referenciais históricos, 
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sociais e culturais. Ao promover a diversidade de análises e proposições, 

espera-se que os alunos construam as próprias interpretações, de forma 

fundamentada e rigorosa. Convém destacar as temáticas voltadas para a 

diversidade cultural e para as múltiplas configurações identitárias, 

destacando-se as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas 

originários e africanos. Ressalta-se, também, na formação da sociedade 

brasileira, a presença de diferentes povos e culturas, suas contradições sociais 

e culturais e suas articulações com outros povos e sociedades. 

A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, 

tais como a história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, deve 

ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que se defenda o 

estudo dessas populações como artífices da própria história do Brasil. A 

relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade de os 

estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na sociedade 

brasileira, comprometerem-se com elas e, ainda, perceberem que existem 

outros referenciais de produção, circulação e transmissão de conhecimentos, 

que podem se entrecruzar com aqueles considerados consagrados nos 

espaços formais de produção de saber. 

Problematizando a ideia de um “Outro”, convém observar a presença 

de uma percepção estereotipada naturalizada de diferença, ao se tratar de 

indígenas e africanos. Essa problemática está associada à produção de uma 

história brasileira marcada pela imagem de nação constituída nos moldes da 

colonização europeia. 

Por todas as razões apresentadas, espera-se que o conhecimento 

histórico seja tratado como uma forma de pensar, entre várias; uma forma de 

indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, 

desvendar significados, compor e decompor interpretações, em movimento 

contínuo ao longo do tempo e do espaço. Enfim, trata-se de transformar a 

história em ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre as 

experiências humanas e as sociedades em que se vive. 

Retornando ao ambiente escolar, a BNCC pretende estimular ações 

nas quais professores e alunos sejam sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma atitude 

historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito do Ensino 

Fundamental. 

Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na 

BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se 

relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) 

expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos 

propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho 

dos currículos. 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as 

competências gerais da Educação Básica e com as competências específicas 

da área de Ciências Humanas, o componente curricular de História deve 

garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas. 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

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

mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, 

políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes 

espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 
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2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando 

acontecimentos e processos de transformação e manutenção das 

estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 

problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em 

relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, 

recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o 

diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, 

culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e 

posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no 

tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o 

respeito e a solidariedade com as diferentes populações. 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores 

da produção historiográfica. 

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

comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus 

significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

 

 

 

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: UNIDADES 

TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES 

A BNCC de História no Ensino Fundamental – Anos Iniciais contempla, 

antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo tem início quando a 

criança toma consciência da existência de um “Eu” e de um “Outro”. O 

exercício de separação dos sujeitos é um método de conhecimento, uma 

maneira pela qual o indivíduo toma consciência de si, desenvolvendo a 

capacidade de administrar a sua vontade de maneira autônoma, como parte 

de uma família, uma comunidade e um corpo social. 

Esse processo de constituição do sujeito é longo e complexo. Os 

indivíduos desenvolvem sua percepção de si e do outro em meio a vivências 

cotidianas, identificando o seu lugar na família, na escola e no espaço em que 

vivem. O aprendizado, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, torna-

se mais complexo à medida que o sujeito reconhece que existe um “Outro” e 

que cada um apreende o mundo de forma particular. A percepção da 

distância entre objeto e pensamento é um passo necessário para a autonomia 

do sujeito, tomado como produtor de diferentes linguagens. É ela que funda a 

relação do sujeito com a sociedade. Nesse sentido, a História depende das 

linguagens com as quais os seres humanos se comunicam, entram em conflito 

e negociam. 

A existência de diferentes linguagens pode ser explicada pela análise, 

por exemplo, de sistemas numéricos utilizados por distintas culturas. 

Compreender a enorme variedade de sistemas (com base um, com base dois, 

com base dez etc.) é um bom exercício, assim como refletir sobre as ideias de 
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adição, subtração, multiplicação e divisão, evitando um olhar universalizante 

para os números. 

Em determinadas culturas, o número usado para contar seres 

humanos pode ser diferente do número que se usa para contar mandiocas, 

como acontece com os membros da etnia palikur. O que isso significa? Se na 

tradição de matriz grega, a unidade é o um (1), para muitos povos indígenas 

originários, a unidade é o dois (2). Para os xavantes, por exemplo, a ideia de 

paridade é um princípio ordenador, pois em torno dela existe uma espécie de 

modelagem do mundo. Identificar essas diferenças significa tomar 

consciência de que existem várias formas de apreensão da realidade. 

Não são apenas os sistemas numéricos que explicam variações de 

linguagem. Existem inúmeras maneiras de se comunicar por meio de 

expressões corporais, sonoras ou gustativas – como o que se come ou não se 

come. No Brasil, por exemplo, não se comem cachorros; prefere-se carne de 

vaca ou uma dieta à base de vegetais. Por quê? E a cobra, é uma boa opção 

para quem? Essas descobertas simples resultam em um aprimoramento dos 

mecanismos de comunicação e se constituem, posteriormente, no substrato 

para a elaboração do diálogo e da resolução de conflitos. 

Aprender a identificar códigos variados é tarefa necessária para o 

desenvolvimento da cognição, comunicação e socialização, competências 

essenciais para o viver em sociedade. 

Retomando as grandes temáticas do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, pode-se dizer que, do 1º ao 5º ano, as habilidades trabalham com 

diferentes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é o 

reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”. Há uma ampliação de escala 

e de percepção, mas o que se busca, de início, é o conhecimento de si, das 

referências imediatas do círculo pessoal, da noção de comunidade e da vida 

em sociedade. Em seguida, por meio da relação diferenciada entre sujeitos e 

objetos, é possível separar o “Eu” do “Outro”. Esse é o ponto de partida. 

No 3º e no 4º ano contemplam-se a noção de lugar em que se vive e 

as dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferenciações entre a vida 

privada e a vida pública, a urbana e a rural. Nesse momento, também são 

analisados processos mais longínquos na escala temporal, como a circulação 

dos primeiros grupos humanos. 

Essa análise se amplia no 5º ano, cuja ênfase está em pensar a 

diversidade dos povos e culturas e suas formas de organização. A noção de 

cidadania, com direitos e deveres, e o reconhecimento da diversidade das 

sociedades pressupõem uma educação que estimule o convívio e o respeito 

entre os povos. 

Para evitar uma visão homogênea, busca-se observar que, no interior 

de uma sociedade, há formas de registros variados, e que cada grupo produz 

suas memórias como elemento que impulsiona o estabelecimento de 

identidades e o reconhecimento de pertencimento a um grupo social 

determinado. As memórias podem ser individuais ou coletivas e podem ter 

significações variadas, inserindo-se em uma lógica de produção de 

patrimônios (materiais ou imateriais) que dizem respeito a grupos ou povos 

específicos. 
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Convém observar que é pressuposto dos objetos de conhecimento, 

no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, analisar como o sujeito se aprimorou 

na pólis, tanto do ponto de vista político quanto ético. Entretanto, 

respondendo aos desafios contemporâneos marcados por grandes 

movimentos populacionais e pela globalização, considerou-se uma nova 

dimensão para o projeto pedagógico. 

Nessa perspectiva, emerge um sujeito coletivo mais desenraizado, 

seja por contingências históricas (migrações), seja, ainda, em razão de viver 

em uma época em que se buscam múltiplos referenciais identitários que 

questionam as antigas construções do ideário do Estado-nação. Seja como 

for, em ambos os casos, os indivíduos devem se preparar para enfrentar os 

desafios do mundo contemporâneo. 

 

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS: UNIDADES 

TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES 

O processo de ensino e aprendizagem da História no Ensino 

Fundamental – Anos Finais está pautado por três procedimentos básicos: 

1. Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do 

Ocidente (África, Europa e América, especialmente o Brasil), ordenando-

os de forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico. 

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos 

selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, 

circulação e utilização de documentos (materiais ou imateriais), 

elaborando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de 

memória, por meio de uma ou várias linguagens. 

3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um 

mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os 

argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades 

necessárias para a elaboração de proposições próprias. 

O primeiro procedimento implica o uso de uma forma de registro de 

memória, a cronológica, constituída por meio de uma seleção de eventos 

históricos consolidados na cultura historiográfica contemporânea. A 

cronologia deve ser pensada como um instrumento compartilhado por 

professores de História com vistas à problematização da proposta, 

justificação do sentido (contido no sequenciamento) e discussão dos 

significados dos eventos selecionados por diferentes culturas e sociedades. O 

ensino de História se justifica na relação do presente com o passado, 

valorizando o tempo vivido pelo estudante e seu protagonismo, para que ele 

possa participar ativamente da construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

A sistematização dos eventos é consoante com as noções 

de tempo (medida e datação) e de espaço (concebido como lugar produzido 

pelo ser humano em sua relação com a natureza). Os eventos selecionados 

permitem a constituição de uma visão global da história, palco das relações 

entre o Brasil, a Europa, o restante da América, a África e a Ásia ao longo dos 

séculos. A valorização da história da África e das culturas afro-brasileira e 

indígena (Lei nº 10.639/200349 e Lei nº 11.645/200850) ganha realce não 

apenas em razão do tema da escravidão, mas, especialmente, por se levar em 

conta a história e os saberes produzidos por essas populações ao longo de sua 

duração. Ao mesmo tempo, são objetos de conhecimento os processos de 
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inclusão/exclusão dessas populações nas recém-formadas nações do Brasil e 

da América ao longo dos séculos XIX e XX. 

Se a ênfase no Ensino Fundamental – Anos Iniciais está na 

compreensão do tempo e do espaço, no sentido de pertencimento a uma 

comunidade, no Ensino Fundamental – Anos Finais a dimensão espacial e 

temporal vincula-se à mobilidade das populações e suas diferentes formas de 

inserção ou marginalização nas sociedades estudadas. Propõe-se, assim, o 

desenvolvimento de habilidades com um maior número de variáveis, tais 

como contextualização, comparação, interpretação e proposição de soluções. 

A presença de diferentes sujeitos ganha maior amplitude ao se 

analisarem processos históricos complexos ocorridos em espaços, tempos e 

culturas variadas. As mesclas entre as histórias da América, da África, da 

Europa e de outros continentes apresentam diferentes níveis de elaboração 

ao serem trazidos à tona rupturas, permanências e movimentos de população 

e mercadorias, mediados por distintas estruturas econômicas, sociais, 

políticas e culturais. 

As temáticas enunciadas na BNCC, do 6º ao 9º ano, são, 

resumidamente, as seguintes: 

No 6º ano, contempla-se uma reflexão sobre a História e suas formas 

de registro. São recuperados aspectos da aprendizagem do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais e discutidos procedimentos próprios da História, 

o registro das primeiras sociedades e a construção da Antiguidade Clássica, 

com a necessária contraposição com outras sociedades e concepções de 

mundo. No mesmo ano, avança-se ao período medieval na Europa e às 

formas de organização social e cultural em partes da África. 

No 7º ano, as conexões entre Europa, América e África são ampliadas. 

São debatidos aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais ocorridos a 

partir do final do século XV até o final do século XVIII. 

No 8º ano, o tema é o século XIX e a conformação histórica do mundo 

contemporâneo. Destacam-se os múltiplos processos que desencadearam as 

independências nas Américas, com ênfase no processo brasileiro e seus 

desdobramentos. África, Ásia e Europa são objetos de conhecimento, com 

destaque para o nacionalismo, o imperialismo e as resistências a esses 

discursos e práticas. 

No 9º ano, aborda-se a história republicana do Brasil até os tempos 

atuais, incluindo as mudanças ocorridas após a Constituição de 1988, e o 

protagonismo de diferentes grupos e sujeitos históricos. O estudo dos 

conflitos mundiais e nacionais, da Primeira e da Segunda Guerra, do nazismo, 

do fascismo, da guerra da Palestina, do colonialismo e da Revolução Russa, 

entre outros, permite uma compreensão circunstanciada das razões que 

presidiram a criação da ONU e explicam a importância do debate sobre 

Direitos Humanos, com a ênfase nas diversidades identitárias, especialmente 

na atualidade. Do ponto de vista mais geral, a abordagem se vincula aos 

processos europeus, africanos, asiáticos e latino-americanos dos séculos XX e 

XXI, reconhecendo-se especificidades e aproximações entre diversos eventos, 

incluindo a história recente. 

O segundo procedimento diz respeito à escolha de fontes e 

documentos. O exercício de transformar um objeto em documento é 

prerrogativa do sujeito que o observa e o interroga para desvendar a 

sociedade que o produziu. O documento, para o historiador, é o campo da 

produção do conhecimento histórico; portanto, é esta a atividade mais 
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importante a ser desenvolvida com os alunos. Os documentos são portadores 

de sentido, capazes de sugerir mediações entre o que é visível (pedra, por 

exemplo) e o que é invisível (amuleto, por exemplo), permitindo ao sujeito 

formular problemas e colocar em questão a sociedade que os produziu. 

Os procedimentos básicos para o trato com a documentação 

envolvem: identificação das propriedades do objeto (peso, textura, sabor, 

cheiro etc.); compreensão dos sentidos que a sociedade atribuiu ao objeto e 

seus usos (máquina que produz mercadorias, objeto de arte, conhecimento 

etc.); e utilização e transformações de significado a que o objeto foi exposto 

ao longo do tempo. Esse exercício permite que os estudantes desenvolvam a 

capacidade de identificar, interpretar, analisar, criticar e compreender as 

formas de registro. 

O terceiro procedimento citado envolve a escolha de duas ou mais 

proposições que analisam um mesmo tema ou problema por ângulos 

diferentes. Tomemos como exemplo a Guerra do Paraguai (1864-1870). 

São evidentes e justificáveis as diferenças do olhar brasileiro e do 

olhar paraguaio sobre ela. Como símbolo da vitória, os brasileiros trouxeram 

para o seu território um troféu de guerra: um canhão chamado “canhão 

cristiano”, feito com os sinos derretidos de igrejas do país vizinho, derrotado 

na guerra. Hoje, o artefato integra o acervo do Museu Histórico do Rio de 

Janeiro. Qual é a relação entre esse objeto e a soberania nacional? Por que o 

canhão não foi devolvido, apesar das inúmeras solicitações do governo 

paraguaio? O que ele significava ontem? E o que significa hoje? 

Interpretações podem ser elaboradas em diferentes linguagens? Como? 

Uma guerra pode ser descrita por meio da enumeração das razões do 

conflito, da descrição e quantificação das armas utilizadas no campo de 

batalha ou, ainda, por meio de um único símbolo. Canhões, tanques, drones 

ou mesmo facas: o que esses objetos podem significar em uma análise 

histórica? 

Pelo exemplo dado, é importante observar e compreender que a 

história se faz com perguntas. Portanto, para aprender história, é preciso 

saber produzi-las. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

 Nesta introdução constam todas as reflexões e concepções 

apresentadas na Base Nacional Comum Curricular e no Referencial Curricular 

Gaúcho, que orientam o fazer pedagógico das redes. A Secretaria Municipal 

de Educação, ao construir o seu Projeto Político Pedagógico, definirá as suas 

concepções locais. 
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HISTÓRIA - 6º ANO 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES COMENTÁRIOS E POSSIBILIDADES PARA O CURRÍCULO 

História: tempo, 
espaço e formas de 
registros. 
 

A questão do tempo, 
sincronias e diacronias: 
reflexões sobre o sentido 
das cronologias. 
 

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de 
compreensão da noção de tempo e de 
periodização dos processos históricos 
(continuidades e rupturas). 
 
(EF06HI01RS-1) Conhecer formas distintas de 
contagem do tempo, como calendário asteca, 
maia, chinês, hebraico e gregoriano. 
 
(EF06HI01RS-2) Reconhecer que a nossa forma 
de contagem de tempo é apenas uma dentre 
muitas e destacar os processos que nos legaram 
essa forma. 
 
(EF06HI01RS-3) Concluir que todos somos 
sujeitos da História. 
 
(EF06HI01RS-4) Compreender a importância do 
conhecimento de outras áreas para o trabalho 
de pesquisa e de construção científica dos 
historiadores (antropologia, arqueologia, 
sociologia filosofia, linguística etc.). 
 

A habilidade se refere a perceber que as sociedades 
humanas têm maneiras diferentes de compreender o tempo 
e de marcar sua História. Assim, por exemplo, a divisão da 
história em antes de Cristo (a.C.) e depois de Cristo (d.C.) 
tem sentido para os povos ocidentais cristãos e não diz 
respeito aos muçulmanos e aos judeus, que têm outra 
noção de tempo histórico e adotam outra periodização. 
Alguns marcos históricos, contudo, são convencionalmente 
aceitos pelos pesquisadores. Identificar, nessa habilidade, 
supõe comparar, distinguir e avaliar. Na elaboração do 
currículo, pode-se explicitar habilidades relativas ao 
trabalho com calendários de diferentes sociedades (cristã, 
ortodoxa, muçulmana, judaica, chinesa etc.), tomando-se 
por referência a contagem dos anos, o marco de início da 
contagem do tempo e a comemoração do Ano Novo. É 
possível, ainda, prever a elaboração de linha de tempo com 
a periodização tradicional (Idade Antiga, Média, Moderna e 
Contemporânea), com a indicação de alguns marcos 
referenciais desses períodos (escrita, pirâmides, castelos 
medievais, caravelas, ferrovias etc.) e contrapor com outros 
períodos históricos que contemplem civilizações dos demais 
continentes (asiático, africano e americano), bem como aos 
períodos históricos do Brasil (colônia, independência, 
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(EF06HI01RS-5) Reconhecer as linhas do tempo 
como instrumentos que auxiliam a 
compreensão de diferentes processos 
históricos. 
 
 

república etc.), observando sincronias e diacronias.  

História: tempo, 
espaço e formas de 
registros. 
 

Formas de registro da 
história e da produção 
do conhecimento 
histórico 
 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do 
saber histórico e analisar o significado das 
fontes que originaram determinadas formas de 
registro em sociedades e épocas distintas. 
 
(EF06HI02RS-1) Conhecer diferentes formas de 
fontes históricas, aprendendo a trabalhar com 
pesquisa, comparando, analisando e 
desenvolvendo um olhar crítico sobre os fatos 
históricos. 
 

Esta habilidade consiste em compreender que a construção 
da narrativa histórica está relacionada às fontes e às formas 
de registro que as sociedades, em diferentes épocas, 
realizaram. Cada sociedade possui uma forma de registrar 
sua história e isso interfere na sua maneira de compreender 
a narrativa histórica, o espaço histórico e o tempo histórico. 
Portanto, a História tem também a sua história, e cada 
produção histórica pertence a um tempo. Identificar 
diferentes fontes históricas (documentos escritos, 
depoimentos orais, fotografias, objetos, edificações etc.) 
significa perceber que a diversidade de documentos 
históricos possibilita conhecer outras dimensões da vida 
humana. Deve-se reconhecer, ainda, que o documento não 
é a expressão da verdade absoluta e indiscutível e, por isso, 
ele deve ser contextualizado e criticado (por que, quando, 
como, por quem e para quem foi produzido) e confrontado 
com outros documentos. Na elaboração do currículo, pode-
se privilegiar habilidades relativas à pesquisa pelos alunos 
de livros didáticos antigos de História (edições anteriores a 
1970) na biblioteca da escola ou da cidade. Espera-se que o 
aluno colete textos e imagens de determinado tema e/ou 
conteúdo (por exemplo, informações sobre povos indígenas 
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e escravos africanos) para confrontar narrativas históricas e 
abordagens e, com isso, compreender que o saber histórico 
não é estanque, mas sofre alterações e reavaliações. Pode-
se confrontar informações de documentos (escrito ou 
imagem) que expressem opinião ou versões diferentes 
sobre um mesmo fato (por exemplo, relatos de 
colonizadores e povos colonizados). É possível, ainda, 
explorar outras formas de registro da história coletadas na 
região ou comunidade (literatura de cordel, cantigas, 
histórias populares, anedotário, monumento histórico etc.), 
investigando a história que essas fontes contam, sobre 
quem ou, ainda, a visão de mundo que expressam. É 
importante também discutir a questão da “verdade” da 
história, de maneira a que o aluno possa compreender que 
não existe verdade absoluta, mas diferentes interpretações 
do passado, e que cada narrativa tem a sua própria verdade, 
que resulta da coerência e da integridade da atividade do 
historiador.  

História: tempo, 
espaço e formas de 
registros. 
 

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. 
 
(EF06HI03RS-1) Identificar as diferentes teorias 
científicas e mitológicas para o surgimento da 
espécie humana, destacando que diferentes 
culturas possuem mitos de origem. 
 

A habilidade diz respeito a examinar o que os cientistas 
sabem a respeito da origem do homem e que provas ou 
informações sustentam suas hipóteses. Suas pesquisas 
respondem a todas as perguntas? As hipóteses já foram 
refutadas? Como os povos antigos explicavam o surgimento 
do homem? A origem da humanidade é ainda uma grande 
interrogação, apesar de todo conhecimento científico 
acumulado. Os mitos cosmogônicos ou de fundação trazem 
explicações distintas sobre a origem dos seres humanos: ela 
se  deve a um deus criador, a um espírito, a um animal, ao 
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(EF06HI03RS-2) Comparar as semelhanças e as 
diferenças entre as teorias científicas 
evolucionista e criacionista. 
 
(EF06HI03RS-3) Compreender e respeitar a 
liberdade e a diversidade de consciência e de 
crença quanto às origens humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

céu, à terra, a uma árvore, a uma rocha, ao ovo primordial 
ou simplesmente ao nada. Na elaboração do currículo, é 
necessário ter clareza que o surgimento da espécie humana 
ainda é um tema aberto, sem respostas definitivas. 
Evolucionismo e criacionismo, apesar de terem abordagens 
completamente distintas, são teorias que não podem ser 
comprovadas em laboratório. O tema é polêmico, 
principalmente por dizer respeito a dogmas religiosos. 
Nesse sentido, sugere-se privilegiar a compreensão sobre o 
que nos torna seres humanos e o que une a humanidade em 
uma única espécie. Pode-se, ainda, considerar a pesquisa de 
algumas cosmogonias e/ou tradições religiosas de 
mitologias diversas: sumeriana, egípcia, grega, romana, 
persa, hebraica, iorubá, asteca, maia, tupi-guarani, indiana, 
chinesa, japonesa etc., para que o aluno possa analisar de 
que maneira esses mitos explicam a origem da humanidade.  

História: tempo, 
espaço e formas de 
registros 
 

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

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem 
do homem americano. 
 
(EF06HI04RS-1) Conhecer e diferenciar as 
teorias sobre a chegada do homem ao 
continente americano. 
 
(EF06HI04RS-2) Compreender a importância dos 

A habilidade diz respeito a constatar que as teorias sobre a 
origem do homem americano se baseiam em fontes e 
evidências diversas (fósseis humanos, artefatos de pedra, 
pesquisas genéticas, estudos linguísticos etc.), porém, elas 
não fornecem uma resposta segura sobre quando, como e 
por que a América foi povoada devido à pequena 
quantidade de vestígios fósseis encontrados no continente. 
Na elaboração do currículo, pode-se explicitar 
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sítios arqueológicos brasileiros e suas 
descobertas para a elaboração de uma nova 
corrente sobre a chegada do homem ao 
continente americano. 
 
(EF06HI04RS-3) Identificar e compilar 
informações sobre a pré- história brasileira, 
com ênfase na sul-rio-grandense. 
 
(EF06HI04NP-01) Identificar a existência de 
sítios arqueológicos no município de Nova 
Petrópolis registrados no Cadastro Nacional de 
Sítios Arqueológicos (CNSA) do IPHAN e 
investigar a cultura material local. 
 
 

aprendizagens sobre as descobertas arqueológicas no Brasil, 
destacando as recentes polêmicas sobre a morfologia do 
crânio de Luzia (sítio de Lagoa Santa, Minas Gerais) e as 
datações apresentadas por Niède Guidon (Serra da 
Capivara, Piauí). Há aqui uma oportunidade para que o 
aluno reflita sobre o patrimônio arqueológico do Brasil, 
debatendo sobre a importância de sua preservação, bem 
como a do meio natural em que ele está inserido.  

História: tempo, 
espaço e formas de 
registros 
 

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

(EF06HI05) Descrever modificações da natureza 
e da paisagem realizadas por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para os povos 
indígenas originários e povos africanos, e 
discutir a natureza e a lógica das 
transformações ocorridas. 
 
(EF06HI05RS-01) Reconhecer que os grupos 
humanos deixam vestígios e alterações na 
paisagem, entendendo que essas 
transformações servem de indícios para a 
elaboração de hipóteses sobre a presença 

A habilidade consiste em reconhecer que os grupos 
humanos deixam vestígios e alterações na paisagem 
(modificação do solo, mudança na topografia, deslocamento 
de rochas, gravações rupestres, acúmulo de artefatos etc.), 
entendendo que essas transformações servem de indícios 
para a elaboração de hipóteses sobre a presença humana, 
mesmo sem a descoberta de fósseis humanos. Assim, por 
exemplo, os vestígios de roças indígenas, os sambaquis, as 
colinas artificiais da ilha do Marajó, os restos de paliçadas de 
quilombos extintos etc. dão informações ou pistas sobre a 
dieta daqueles grupos humanos, seu modo de vida nômade 
ou sedentário, técnicas de fabricação de artefatos, 
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humana, mesmo sem a descoberta de fósseis 
humanos. 
 
(EF06HI05RS-02) Analisar as modificações 
realizadas pela ação humana sobre a natureza, 
no sul do continente americano e no continente 
africano (Reino do Cuche, Império do Mali, 
Império do Gana, Império Benin, cultura Nok, 
entre outros). 
 
(EF06HI05RS-03) Analisar as interações das 
culturas indígenas com os diferentes ambientes 
que compõem a natureza, no sul do continente 
americano (Pampa, Chaco, Mata Atlântica, 
Litoral, Estepe Patagônica). 
 

densidade populacional etc. A habilidade supõe ainda a 
descrição e análise das modificações na natureza e 
paisagem causadas por diferentes sociedades, em especial 
os povos originários. Na elaboração do currículo, pode-se 
explicitar habilidades relativas à pesquisa sobre patrimônio 
arqueológico pré-colonial do Brasil, por meio, por exemplo,  
da visita a um sítio arqueológico, como um sambaqui, a um 
museu arqueológico ou, ainda, por meio do site do IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Há, 
assim, oportunidade para refletir sobre o patrimônio 
arqueológico do Brasil e debater a importância de sua 
preservação, bem como o meio natural em que ele está 
inserido e as modificações ocorridas no meio. 
Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com as 
habilidades (EF06GE02) e (EF06GE06), da Geografia, no que 
se refere à descrição e análise das modificações na natureza 
e paisagem causadas por diferentes sociedades, em especial 
os povos originários.  

História: tempo, 
espaço e formas de 
registros 
 

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

(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas 
de povoamento no território americano. 
 
 
(EF06HI06RS-1) Analisar cartograficamente as 
diversas teorias de povoamento do território 
americano, dando ênfase aos estudos acerca 
das evidências arqueológicas de povos 
caçadores e coletores da Floresta Tropical, 
Savana Tropical, Mata Atlântica e do Pampa. 

A habilidade diz respeito a mapear as possíveis rotas de 
povoamento da América, identificando os espaços 
geográficos e a direção percorrida pelos primeiros 
povoadores do continente. Na elaboração do currículo, 
pode-se propor que o aluno compreenda que não há uma 
teoria verdadeira sobre o povoamento da América. Embora 
a teoria de Clóvis (de que o Estreito de Bering foi a única 
entrada para os primeiros grupamentos humanos que 
chegaram à América) seja atualmente a mais aceita em 
razão da grande quantidade de vestígios fósseis 
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encontrados, as datações obtidas em sítios arqueológicos no 
Chile (Monte Verde) e no Brasil (Lagoa Santa, Minas Gerais), 
e a morfologia do crânio de Luzia sugerem a possibilidade de 
que o povoamento da América tenha sido muito anterior, 
feito por mais de uma rota e em momentos históricos 
diferentes. É possível explicitar a habilidade de avaliar 
informações, discutir argumentos e considerar contra-
argumentos.  

A invenção do 
mundo clássico e o 
contraponto com 
outras sociedades 
 

Povos da Antiguidade na 
África (egípcios), no 
Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas 
Américas (pré-
colombianos) 
Os povos indígenas 
originários do atual 
território brasileiro e 
seus hábitos culturais e 
sociais 
 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de 
registro das sociedades antigas na África, no 
Oriente Médio e nas Américas, distinguindo 
alguns significados presentes na cultura 
material e na tradição oral dessas sociedades. 
 
(EF06HI07RS-1) Debater a invenção da escrita 
como marco divisor da Pré-História para a 
História. 
 
(EF06HI07RS-2) Reconhecer a importância da 
escrita nas sociedades antigas. 
 
(EF06HI07RS-3) Identificar aspectos e formas de 
registro na cultura dos povos Guarani, Kaingang, 
Xokleng, Charrua e Minuano, distinguindo 
alguns significados presentes na cultura  
material e na tradição oral dessas sociedades, 
suas correlações com as tradições arqueológicas 
líticas e cerâmicas, suas correlações com biomas 

A habilidade supõe que o aluno possa perceber que os 
vestígios do passado podem ser transformados em 
documentos, pois são registros (escritos ou não) das 
sociedades antigas. Para esse grupo etário, basta 
reconhecer a diversidade de registros, onde se incluem 
documentos escritos, orais, pictográficos e imagéticos. 
Deve-se considerar, também, os modos como eles foram 
produzidos. Assim, por exemplo, os hieróglifos sobre papiros 
do Egito Antigo, o cuneiforme da Mesopotâmia talhado na 
pedra, os desenhos feitos na cerâmica pelos povos da 
América andina e até mesmo a maneira como a história oral 
dos povos africanos era transmitida fornecem indícios sobre 
a época, o domínio técnico e a tecnologia do período. Na 
elaboração do currículo, é interessante propor que o aluno 
possa compreender a invenção da escrita como um marco 
divisor da Pré-História para a História – marco escolhido por 
historiadores europeus do século XIX em um contexto social 
de valorização da cultura letrada e que, portanto, excluía 
outras formas de comunicação e registro e considerava as 
culturas sem escrita como pré-históricas. É possível, ainda, 



 

22 
 

e com ambientes e suas interações e confrontos 
com conquistadores e colonizadores. 
 

que possa estabelecer analogia entre a pictografia 
(desenhos figurativos e estilizados) – forma de escrita usada 
por muitos povos do passado – e a representação do design 
gráfico atual na sinalização do trânsito, na identificação de 
locais, nos avisos de segurança e até na comunicação dos 
usuários de redes sociais, uma vez que estes são símbolos 
autoexplicativos e universais.  

A invenção do 
mundo clássico e o 
contraponto com 
outras sociedades 
 

Povos da Antiguidade na 
África (egípcios), no 
Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas 
Américas (pré-
colombianos) 
Os povos indígenas 
originários do atual 
território brasileiro e 
seus hábitos culturais e 
sociais 
 

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais 
ocupados e os aportes culturais, científicos, 
sociais e econômicos dos astecas, maias e incas 
e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras. 
 
 
(EF06HI08RS-1) Identificar os espaços 
territoriais ocupados e os aportes culturais, 
científicos, sociais e econômicos dos Astecas, 
Maias e Incas, enquanto altas culturas nativas 
das Américas. 
 
 
(EF06HI08RS-2) Identificar os espaços 
territoriais ocupados e os aportes culturais, 
científicos, sociais e econômicos dos povos 
indígenas da região sul do Brasil, como, por 
exemplo, a culinária, a agricultura, as lendas e 
os hábitos sociais. 
 

A habilidade consiste em mapear as grandes sociedades 
americanas antigas (astecas, maias e incas) e os povos 
indígenas do território brasileiro e reconhecer a herança 
cultural, social, econômica e científica desses povos. A 
localização geográfica deve destacar e distinguir o meio 
natural ocupado e os recursos disponíveis, relacionando-os 
aos desafios enfrentados e ao desenvolvimento das técnicas 
e tecnologia dessas culturas. Na elaboração do currículo, 
pode-se privilegiar habilidades de localização das áreas 
ocupadas pelos povos pré-coloniais no mapa do continente 
americano. É possível levantar hipóteses sobre eventuais 
contatos e influências entre eles, considerando barreiras 
geográficas, distâncias e diversidade de paisagens. O aluno 
pode-se, ainda, reconhecer o isolamento do continente em 
relação ao resto do mundo e avaliar a inventividade desses 
povos que não tiveram influências externas. É possível 
também reconhecer os conhecimentos desenvolvidos por 
esses povos na astronomia, matemática, engenharia, 
cantaria e metalurgia mesmo sem o desenvolvimento da 
escrita (pela maioria deles), da metalurgia do ferro e do uso 
da roda. Esse conhecimento vai servir de referência para o 
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(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais 
ocupados e os aportes culturais, científicos, 
sociais e econômicos dos astecas, maias e incas 
e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras. 
 
 
 

aluno trabalhar a habilidade seguinte (EF06HI09). Além 
disso, é importante destacar a descoberta da agricultura do 
milho e de outros cultivos como fator da sedentarização e 
crescimento populacional. Pode-se destacar culturas 
indígenas brasileiras extintas, como a marajoara e a 
tapajônica, bem como grupos atuais, como Karajá, Kaiapó, 
Terena etc.  

A invenção do 
mundo clássico e o 
contraponto com 
outras sociedades 

 

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. 
(EF06HI09RS-1) Identificar os principais 
aspectos da cultura greco-romana e sua 
influência em outras sociedades. 
 
(EF06HI09RS-2) Estabelecer correlações entre as 
tradições greco-romanas e as culturas dos 
impérios da África Subsaariana (Rios Niger e 
Nilo). 
 
 

A habilidade diz respeito a compreender que o conceito de 
Antiguidade Clássica é uma construção muito posterior à 
própria antiguidade, feita por humanistas e estudiosos 
europeus para os quais a herança cultural do Ocidente era 
tributária unicamente do mundo greco-romano. É um 
conceito excludente, que desconsidera outras sociedades 
complexas (inclusive europeias, como os etruscos e celtas) e 
limitante, pois avalia as culturas humanas sob um mesmo 
padrão material e cultural. A discussão do conceito requer o 
conhecimento dos aportes culturais da Grécia e da Roma 
antigas. Na elaboração do currículo, pode-se explicitar 
aprendizagens relativas à Antiguidade Clássica: Quais os 
aspectos marcantes da cultura da Grécia e da Roma antigas? 
Que legado nos deixaram? Por que usamos o termo 
Antiguidade? Os gregos e os romanos se consideravam 
“antigos”? Quem os considerou assim? Pode-se considerar 
que um povo é mais evoluído do que outro? Por quê? Que 
critérios se usa para fazer essa avaliação? O aluno pode, 
ainda, investigar a influência dos padrões estéticos da 
Antiguidade Clássica na atualidade, especialmente na 
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arquitetura de edifícios e mansões, para debater por que 
essas linhas arquitetônicas ainda fascinam e questionar que 
outros povos antigos ergueram construções tão 
monumentais quanto os gregos e os romanos. As 
referências para debater essa questão foram desenvolvidas 
na habilidade anterior (EF06HI08).  

Lógicas de 
organização política 

 

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

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia 
Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas 
transformações políticas, sociais e culturais. 
 
(EF06HI10RS-1) Compreender a formação das 
pólis na Grécia Antiga, com ênfase nas 
contribuições para a sociedade moderna: 
esporte, democracia, filosofia, arte e cultura. 
 
(EF06HI10RS-2) Compreender os objetivos 
sociais, políticos e culturais dos mitos e lendas 
gregas e correlacionar aos mitos da tradição 
iorubana. 
 
(EF06HI10RS-3) Comparar a democracia grega 
com a de nosso país em nossos dias, 
observando semelhanças e diferenças, 
discutindo avanços e retrocessos. 
 

A habilidade refere-se a explicar como a dissolução das 
aldeias agrícolas (genos), com terras de uso coletivo e sob a 
autoridade de um chefe-família, levou à formação das 
cidades-estados gregas (pólis), com hierarquia social 
complexa, propriedade privada, economia mercantil 
dinâmica e vida política com participação dos cidadãos. Na 
elaboração do currículo, as aprendizagens podem ser 
desenvolvidas por meio do mapa do Mediterrâneo Oriental,  
para que o aluno possa realizar uma investigação geográfica 
da Península Balcânica e regiões no entorno do mar Egeu. 
Pode-se, ainda, explicitar habilidades como : identificar os 
aspectos geográficos que contribuíram para a formação das 
cidades-estados gregas e as relações marítimas com regiões 
vizinhas que possibilitaram a expansão e o domínio da 
cultura grega: compreender que a Grécia atual não 
corresponde ao que era a Grécia antiga, que ocupava um 
território muito mais extenso do que hoje, e não era um 
estado unificado, além de compreender que as cidades-
estados gregas não eram iguais, mas diferiam nas 
dimensões territoriais, na forma de autogoverno, nas 
realizações artísticas e culturais etc. Fazer um contraponto 
com outras civilizações diferentes.  
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Lógicas de 
organização política 

 

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

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação 
da Roma Antiga e suas configurações sociais e 
políticas nos períodos monárquico e 
republicano. 
 
(EF06HI11RS-1) Identificar as principais 
características da sociedade e da política 
romana. 
 
(EF06HI11RS-2) Compreender o conceito de 
república. 
 
 
(EF06HI11RS-3) Comparar a atual configuração 
política brasileira com o modelo republicano 
romano, observando semelhanças e diferenças. 

 

Lógicas de 
organização política 

 

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, 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a 
dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e 
Roma antigas. 
 
(EF06HI12RS-1) Identificar quem possuía direito 
de ser cidadão na Grécia e Roma Antiga. 
 
(EF06HI12RS-2) Compreender o exercício da 
cidadania no mundo contemporâneo. 

A habilidade diz respeito a compreender que cidadania não 
é uma definição estanque, mas um conceito histórico e que, 
portanto, seu sentido variou no tempo e no espaço, 
incluindo sua abrangência e permeabilidade. Em Atenas do 
século V a.C., a cidadania limitava-se à minoria dos 
habitantes da cidade, incluindo apenas homens livres filhos 
de pais e mães atenienses. Em Roma, a cidadania era mais 
aberta, incluindo habitantes de cidades conquistadas na 
Itália, e chegou à plena cidadania, em 89 a.C., quando 
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conflito e negociação 
dessa forma de 
organização política 
As diferentes formas de 
organização política na 
África: reinos, impérios, 
cidades-estados e 
sociedades linhageiras 
ou aldeias 
 

 
(EF06HI12RS-3) Compreender que o conceito de 
cidadania e de liberdade muda ao longo dos 
tempos. 
 
(EF06HI12RS-4) Conhecer os mecanismos para a 
participação cidadã na sua comunidade, cidade 
e escola. 
 
(EF06HI12RS-5) Vivenciar e desenvolver 
atitudes cidadãs, relacionando a antiguidade 
clássica com as práticas atuais na escola e na 
sociedade. 
 
 
 
 

integrou os escravos libertos por seus senhores ao corpo de 
cidadãos. Na elaboração do currículo, é importante definir 
aprendizagens que permitam ao aluno compreender que, na 
História, a comunidade cidadã  nunca foi igualitária nem 
harmônica, mas, ao contrário, sempre oscilou em meio a 
desigualdades sociais e disputas internas. Deve 
compreender, ainda, que a cidadania implica sentimento 
comunitário, de pertencimento e inclusão no conjunto de 
direitos civis, políticos e econômicos – são esses fatores que 
possibilitam aproximar as distâncias sociais e reduzir as 
tensões. O tema permite estabelecer conexões com o 
presente, destacando a longa luta pela extensão da 
cidadania às mulheres, aos sem-renda, aos ex-escravos e 
aos povos indígenas, demonstrando o quanto essa 
conquista é recente. O currículo local pode prever formas de 
relacionar o tema a questões relativas à cidadania na 
sociedade brasileira atual: o significado de cidadania hoje, a 
política de cotas nas universidades, a demarcação de terras 
indígenas e quilombolas etc. Pode-se considerar comparar a 
democracia direta da Grécia Antiga e a República senatorial 
romana com a forma representativa de governo do Brasil de 
hoje: como o passado explica o presente? O que legitimava 
o poder no passado? E hoje?  

Lógicas de 
organização política 

 

As noções de cidadania e 
política na Grécia e em 
Roma 
• Domínios e expansão 
das culturas grega e 

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

Conceituar é uma habilidade complexa, que demanda 
referências históricas sólidas e outras habilidades, como 
generalizar, julgar e avaliar. Para esse grupo etário, espera-
se que o aluno identifique a origem histórica do termo 
império e compreenda o significado primário do conceito: 
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romana 
• Significados do 
conceito de “império” e 
as lógicas de conquista, 
conflito e negociação 
dessa forma de 
organização política 
As diferentes formas de 
organização política na 
África: reinos, impérios, 
cidades-estados e 
sociedades linhageiras 
ou aldeias 
 

(EF06HI13RS-1) Analisar o processo de 
dominação imperialista romana. 
 
(EF06HI13RS-2) Compreender o conceito de 
império na antiguidade greco-romana e 
relacionar com o modelo imperialista nos 
séculos XIX e atual. 
 
(EF06HI13RS-3) Comparar as diversas 
configurações políticas da África antiga e do 
Oriente Médio antigo. 

império é conquista e domínio sobre outro. O estudo das 
relações de Roma com suas províncias permite ao aluno 
analisar como o império se estruturava. Nesse sentido, 
pode-se estabelecer uma conexão com a habilidade anterior 
(EF06HI12), mostrando como a extensão da cidadania a 
todos os súditos do império (Edito de Caracala, 212 d.C.) 
estabeleceu um novo equilíbrio no império. Na elaboração 
do currículo, é importante explicitar habilidades como: 
identificar as variadas formas em que o termo império é 
utilizado, inclusive para denominar diferentes experiências 
históricas; compreender a origem do termo (do latim 
imperium. designando, em Roma Antiga, o poder de 
comandar exércitos, inicialmente do rei, depois dos 
magistrados durante a República e, a partir de 23 a.C., o 
poder militar exclusivo do imperador), bem como os 
diferentes significados com que este termo foi empregado. 
Assim, por exemplo, nenhuma outra sociedade antiga 
chamou suas conquistas de império; foram os historiadores 
que o fizeram, denominando império até formações 
políticas anteriores ao Império Romano (Império Assírio, 
Babilônio, Helenístico etc.). O termo foi empregado, 
também, para denominar relações políticas, econômicas ou 
culturais marcadas pelo domínio ou poder de um país sobre 
outros. De qualquer maneira, há um consenso de que o 
termo império indica um território geográfico extenso, não 
necessariamente contíguo, composto por sociedades ou 
culturas diversas sob a autoridade de um soberano 
(denominado imperador). Para o desenvolvimento dessas 
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aprendizagens , recomenda-se o trabalho com mapas 
históricos de diferentes impérios (Romano, Bizantino, 
Helenístico, Otomano etc.) para comparar espaços 
abrangidos, povos dominados e os períodos históricos 
envolvidos.  

Lógicas de 
organização política 

 

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. 
 
(EF06HI14RS-1) Identificar os motivos que 
levaram ao declínio do Império Romano. 
 
(EF06HI14RS-2) Conhecer o surgimento do 
cristianismo e sua relação com o mundo 
romano. 
 
(EF06HI14RS-3) Compreender o processo de 
migração dos povos bárbaros e suas 
consequências para a sociedade romana. 
 
(EF06HI14RS-4) Analisar a transição da 
sociedade antiga para o mundo medieval e o 
processo de ruralização europeia. 
 
EF06HI14RS-5) Debater o processo de 
fragmentação política na Idade Média. 
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Lógicas de 
organização política 

 

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

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de 
circulação de pessoas, produtos e culturas no 
Mediterrâneo e seu significado. 
 
(EF06HI15RS-1) Identificar o Mediterrâneo 
como espaço de interação entre as sociedades 
da Europa, África e Oriente Médio. 
 
(EF06HI15RS-2) Reconhecer geograficamente as 
principais rotas comerciais, entendendo a 
importância delas na dinâmica sociocultural. 
 
(EF06HI15RS-3) Compreender os processos 
multiculturais decorrentes do contato entre 
Oriente e Ocidente. 

Esta habilidade diz respeito a compreender de onde e para 
onde iam as mercadorias no Mediterrâneo, bem como que 
mercadorias eram essas, que caminhos e meios de 
transporte foram utilizados e que regiões e/ou continentes 
o comércio envolvia. Para responder a essas e outras 
perguntas, o aluno deve se apropriar da aprendizagem de 
leitura de mapas econômicos, o que envolve a observação 
atenta da representação gráfica de rotas comerciais, a 
identificação do espaço geográfico e a compreensão das 
legendas e ícones. Isso permite ao aluno compreender e 
descrever, por escrito ou oralmente, as interações entre 
diferentes sociedades conectadas por aquelas vias. Na 
elaboração do currículo, pode-se prever o trabalho com 
mapas econômicos que representem não apenas a região 
mediterrânea e o comércio europeu (rotas bizantinas e 
venezianas), mas também as rotas que atravessavam o 
continente africano e o asiático: rotas transaarianas por 
onde circulavam ouro, marfim e escravos provenientes da 
Guiné e das sociedades do Sahel, e a rota da seda que 
conectava a Ásia ao Oriente Médio. Pode-se, ainda, 
aprofundar o tema incluindo aprendizagens relativas à 
expansão muçulmana na África e à ocupação da Península 
Ibérica, bem como às relações comerciais estabelecidas 
pelos árabes com a Europa, África e Oriente.  

Trabalho e formas Senhores e servos no (EF06HI16) Caracterizar e comparar as Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as 
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de organização 
social e cultural 

 

mundo antigo e no 
medieval 
Escravidão e trabalho 
livre em diferentes 
temporalidades e 
espaços (Roma Antiga, 
Europa medieval e 
África) 
Lógicas comerciais na 
Antiguidade romana e 
no mundo medieval 
 

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. 
 
EF06HI16RS-1) Identificar a estrutura social e 
econômica da Idade Média. 
 
(EF06HI16RS-2) Caracterizar as formas de 
trabalho na Europa Medieval. 
 
(EF06HI16RS-3) Relacionar as diferentes formas 
de organização social na Roma Antiga, Europa 
Medieval e África. 
 
(EF06HI16RS-4) Comparar o trabalho e as 
relações sociais medievais com as 
contemporâneas, observando mudanças e 
permanências. 
 
 
 

formas de trabalho no mundo antigo e medieval exigem do 
aluno mobilizar aprendizagens que lhe permitam elaborar 
uma análise mais abrangente e na qual ele possa identificar 
os marcos principais desses períodos históricos (apogeu do 
Império Romano, crise do escravismo, ruralização da 
economia e renascimento comercial) e diferenciar a 
distribuição de produtos, as relações sociais e de trabalho 
(escravismo, colonato e servidão) naqueles momentos. A 
habilidade complementa a anterior (EF06HI15) e fornece 
referências históricas para trabalhar a próxima (EF06HI17). 
Na elaboração do currículo, pode-se prever o trabalho com 
linhas de tempo, mapas políticos e econômicos do mundo 
antigo e medieval e documentos históricos (fragmentos de 
textos e iluminuras medievais) que permitam ao aluno 
confrontar informações e identificar diferenças entre os 
períodos históricos. O abastecimento das cidades romanas e 
medievais, de outras partes do mundo, com suas rotas 
marítimas e terrestres, fluxo de mercadorias e pessoas de 
diferentes locais, pode suscitar reflexões e analogias 
interessantes relativas aos tempos atuais, de modo que o 
aluno avalie a interdependência entre produtores e 
consumidores, e a logística e importância da produção e 
distribuição em escala nacional e mundial.  

Trabalho e formas 
de organização 
social e cultural 

 

Senhores e servos no 
mundo antigo e no 
medieval 
Escravidão e trabalho 
livre em diferentes 

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e 
trabalho livre no mundo antigo. 
 
(EF06HI17RS-1) Conhecer e identificar as 
diversas formas de trabalho no mundo antigo e 

Diferenciar essas formas de trabalho no mundo antigo 
significa compreender os conceitos no contexto histórico da 
época a qual se referem (esses termos recebem conceitos 
diferentes quando tratados no contexto da Idade Moderna). 
Trata-se de uma habilidade complexa, que pode suscitar 
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temporalidades e 
espaços (Roma Antiga, 
Europa medieval e 
África) 
Lógicas comerciais na 
Antiguidade romana e 
no mundo medieval 
 

entender como elas mudaram ao longo do 
tempo. 
 
(EF06HI17RS-2) Entender que o trabalho 
compulsório não define a  escravidão e que, no 
mundo antigo, havia trabalho livre não 
remunerado. 
 
 
 

estereótipos do tipo “escrava é a pessoa que não tem 
liberdade e trabalha sem receber salário”. Para esse grupo 
etário, importa entender que o trabalho compulsório não 
define a escravidão e que, no mundo antigo, havia trabalho 
livre não remunerado. Importa, também, que o aluno 
perceba que o escravo antigo não era, necessariamente, um 
negro africano (a escravidão antiga não tinha uma 
identidade étnica nem racial), que a escravidão antiga 
sempre conviveu com outras formas de trabalho e que o 
poder do senhor sobre seu escravo era grande, mas não 
ilimitado. Essas distinções são importantes para o aluno 
adquirir uma visão das sociedades humanas menos rígida e 
dualista, e que perceba nuances e relativize situações. Na 
elaboração do currículo, é possível prever que essas 
aprendizagens sejam realizadas por meio de consultas a 
dicionários e do levantamento de ideias pré-concebidas que 
devem ser confrontadas com trechos de textos 
historiográficos e/ou documentos históricos que forneçam 
subsídios para a reflexão e o debate dos conceitos pelo 
aluno. A questão do trabalho escravo pode ser trazida para 
o presente: pesquisar as convenções internacionais e 
nacionais que proíbem a servidão por dívida, o trabalho 
forçado, a intimidação, a violência física e psicológica, o 
tráfico de mulheres e crianças, o trabalho degradante, 
coação e privação de liberdade.  

Trabalho e formas 
de organização 
social e cultural 

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. 

Analisar o papel do cristianismo na cultura e sociedade 
medieval significa avaliar o poder da Igreja no controle e 
manutenção da unidade religiosa e mental da época. Para 
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  (EF06HI18RS-1) Identificar e interpretar a 
influência da religião cristã na sociedade, na 
política e na cultura medieval e seu papel na 
constituição do Brasil Colonial e Imperial. 
 
(EF06HI18RS-2) Compreender o papel dos 
mosteiros medievais como espaços de 
resistência e guardiões da cultura letrada e na 
educação da época. 
 
(EF06HI18RS-3) Pesquisar a influência da Igreja 
na Arte Medieval: arquitetura, pintura (tema 
retratado e organização estética) e cantos 
litúrgicos. 
 
(EF06HI18RS-4) Conhecer as contradições do 
poder religioso medieval (cruzadas, 
indulgências, cesaropapismo e inquisição) e 
suas tensões internas na época, com o 
movimento pré-reformador e reformador. 

além desse aspecto, o aluno deve compreender o papel da 
Igreja medieval, em especial dos mosteiros, na preservação 
de manuscritos do mundo clássico e oriental, no 
desenvolvimento do pensamento filosófico e das ciências, 
na formação das primeiras universidades e nos avanços 
tecnológicos dos séculos XI e XII. Na elaboração do currículo, 
é possível explicitar aprendizagens relativas à exploração 
dos traços do cristianismo medieval no Brasil trazidos pelos 
colonizadores portugueses, relativas aos seguintes aspectos, 
entre outros : (a) As cidades brasileiras cresceram à volta de 
uma igreja cujo santo padroeiro é festejado em feriado 
local. A devoção a determinados santos e o calendário 
religioso do país são, também, heranças do catolicismo 
medieval. (b) As Santas Casas, surgidas na Europa medieval, 
se multiplicaram no Brasil e continuam atuantes. Além 
disso, pode-se privilegiar a discussão sobre até que ponto o 
predomínio da religião cristã encobriu outras expressões 
religiosas, como as nativas indígenas e africanas, destacando 
a necessidade de que esta se faça, sem preconceitos de 
qualquer natureza (exercitando, assim, a competência geral 
9).  

Trabalho e formas 
de organização 
social e cultural 

 

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. 
 
(EF06HI19RS-1) Compreender o papel social da 
mulher ao longo da história, comparando com a 
realidade atual. 

Descrever e analisar os papéis sociais das mulheres na 
Grécia e Roma antigas e no mundo medieval exigem a 
leitura atenta e a percepção de nuances nas entrelinhas de 
poemas, contos populares, peças teatrais, e na leitura crítica 
de imagens (relevos, esculturas, pinturas e iluminuras), uma 
vez que, nesses períodos, cabia à mulher o papel de esposa 
e mãe. Apesar da documentação existente desses períodos 
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(EF06HI19RS-2) Entender a trajetória da mulher 
na luta e na conquista dos seus direitos na 
sociedade atual. 
 
 

priorizar as mulheres dos altos estratos sociais, pode-se 
abranger mulheres de outros segmentos sociais – livres, 
escravas e servas – por meio da análise de fontes diversas, 
como desenhos, pinturas, esculturas, peças teatrais, poemas 
e contos populares, relatando, depois, o que se aprendeu. 
Na elaboração do currículo, é possível considerar expandir 
as aprendizagens relativas a considerar mulheres nas 
diversas sociedades, para além da europeia, à situação da 
mulher hoje no Brasil e em outras sociedades 
contemporâneas em âmbitos diversos: direitos políticos, 
acesso à educação e saúde, autonomia de decisão, profissão 
etc. Pode-se, por exemplo, pesquisar e discutir sobre que 
países têm ou tiveram mulheres na chefia do governo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 

HISTÓRIA - 7º ANO 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES  
BNCC 

COMENTÁRIOS E POSSIBILIDADES PARA O CURRÍCULO 

O mundo moderno 
e a conexão entre 
sociedades 
africanas, 
americanas e 
europeias 
 

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 
 

(EF07HI01) Explicar o significado de 
“modernidade” e suas lógicas de inclusão e 
exclusão, com base em uma concepção 
europeia. 
 
(EF07HI01RS-1) Compreender o significado da 
“modernidade” no contexto histórico europeu, 
baseado na ruptura da visão de mundo 
medieval através do pensamento racionalista. 
 
EF07HI01RS-2) Compreender o paradigma 
equivocado sobre a Idade Média como Idade 
das Trevas. 

A habilidade consiste em examinar o conceito de 
“modernidade” para interpretá-lo como uma construção 
intelectual de uma determinada época e estritamente 
vinculado às sociedades europeias e que, portanto, excluía 
os demais povos. Trata-se de uma habilidade complexa, pois 
exige abstração e aprendizagens para a contextualização do 
conceito. Na elaboração do currículo, é possível explicitar 
aprendizagens que permitam ao aluno discutir o significado 
das palavras “moderno” e “modernidade”, a partir de 
questões como : quem determina o que é moderno? A 
quem ou a qual grupo interessa isso? É preciso destruir o 
antigo para dar lugar ao moderno? É possível ambos 
coexistirem? É possível, ainda, propor a discussão de temas 
como ética, meio ambiente, tradições populares, valores, 
costumes, tecnologia, choque de culturas, além dos avanços 
da época: humanismo, invenções, grandes navegações e 
descobrimentos etc.  

O mundo moderno 
e a conexão entre 
sociedades 
africanas, 

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

(EF07HI02) Identificar conexões e interações 
entre as sociedades do Novo Mundo, da 
Europa, da África e da Ásia no contexto das 
navegações e indicar a complexidade e as 

A habilidade consiste em apontar as conexões entre Europa 
e os povos da América, África e Ásia à época das grandes 
navegações, bem como a complexa rede estabelecida de 
trocas econômicas, políticas e culturais. A expansão 
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americanas e 
europeias 
 

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

interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, 
Índico e Pacífico. 
 
(EF07HI02RS-1) Conhecer e discutir o 
eurocentrismo histórico, através de um 
pensamento crítico sobre essa concepção. 
 
(EF07HI02RS-2) Relacionar a construção do 
mundo moderno com seus impactos e 
contribuições para a sociedade, identificando as 
suas contribuições, tanto para o Ocidente como 
o Oriente. 
 
EF07HI02RS-3) Compreender que os tempos 
históricos são decorrentes da ação humana e 
que refletem a sociedade daquele momento 
histórico. 
 
(EF07HI02RS-4) Conhecer o processo histórico 
que levou às grandes navegações e suas 
consequências. 
 

europeia permitiu, pela primeira vez, um contato entre os 
povos de todos os continentes do planeta, ampliou os 
objetivos da nova economia mundial, ao mesmo tempo em 
que desencadeou competições e alianças comerciais no 
Atlântico, Índico e Pacífico. Na elaboração do currículo, 
pode-se explicitar aprendizagens que permitam ao aluno 
trabalhar com mapas antigos (planisférios, portulanos, 
globos), de diferentes datas, para averiguar como as viagens 
oceânicas foram pouco a pouco revelando os contornos dos 
continentes. As ilustrações dos mapas antigos, com suas 
figuras de monstros-marinhos, natureza, animais e povos 
exóticos, mostram o imaginário europeu sobre as novas 
terras – imaginário ainda preso à mentalidade cristã 
medieval e que aos poucos se rompeu para dar lugar ao 
racionalismo. É possível, ainda, propor que se discuta o fato 
que as  interações dos navegadores com os povos 
limitavam-se, em grande parte, às áreas litorâneas, o que 
manteve o interior dos continentes desconhecido e distante 
das influências e do domínio europeu. É importante, ainda, 
destacar que a intensificação dos contatos mudou a 
concepção que o europeu tinha sobre o planeta, rompeu 
com padrões mentais e reforçou os elementos 
característicos do Renascimento. Na elaboração do 
currículo, é possível considerar a possibilidade de um 
trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa para a 
análise do poema “Os Lusíadas”, de Camões, destacando os 
trechos que descrevem o encontro com os novos mundos.  

O mundo moderno Saberes dos povos (EF07HI03) Identificar aspectos e processos Esta habilidade refere-se a perceber que, antes da chegada 
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e a conexão entre 
sociedades 
africanas, 
americanas e 
europeias 
 

africanos e pré-
colombianos expressos 
na cultura material e 
imaterial 
 

específicos das sociedades africanas e 
americanas antes da chegada dos europeus, 
com destaque para as formas de organização 
social e o desenvolvimento de saberes e 
técnicas. 
 
(EF07HI03RS-1) Conhecer e listar a diversidade 
dos povos africanos e americanos, com suas 
principais caraterísticas, antes da chegada dos 
europeus a esses continentes no período das 
navegações. 
 
(EF07HI03RS-2) Conhecer e valorizar a cultura 
africana e americana (pré-colombiana) material 
e imaterial, através da leitura de contos e textos 
literários. 
 
(EF07HI03RS-3) Identificar o desenvolvimento 
sociocultural e a religiosidade dos africanos e 
americanos. 

dos europeus, as Américas e a África possuíam Estados 
organizados, com sociedades hierarquizadas, economias 
dinâmicas, religiões estruturadas e uma cultura sofisticada. 
Esses mundos tinham uma dinâmica própria e, em muitos 
sentidos, eram mais desenvolvidos cientificamente que os 
europeus. Na elaboração do currículo, pode-se especificar 
habilidades relativas à abordagem dos grandes reinos e 
impérios africanos (Gana, Mali, Songai e Congo), das 
sociedades iorubás de Benin e Ifé, à primeira universidade, 
Tombuctu, às rotas transaarianas e ao comércio do sal. É 
importante que o aluno identifique os grupos africanos e 
indígenas nativos que mais atuaram na formação da 
sociedade brasileira e, se possível, aqueles mais próximos da 
região ou comunidade em que se vive. Pode-se, ainda, 
incluir as grandes culturas americanas (astecas, maias e 
incas), destacando seus conhecimentos e técnicas na 
astronomia, cantaria, construção, agricultura e comércio.  

Humanismos, 
Renascimentos e o 
Novo Mundo 
 

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. 
 
(EF07HI04RS-1) Analisar o significado do 
Humanismo e do Renascimento para as relações 
sociais e culturais na Europa e na América no 
período moderno. 

A habilidade consiste em reconhecer o Humanismo e o 
Renascimento como movimentos que romperam com a 
mentalidade medieval, difundindo uma nova visão de ser 
humano e de mundo que influenciou todos os setores da 
vida do Ocidente. Nesse sentido, a habilidade não se reduz a 
apontar nomes de autores, artistas e obras do 
Renascimento e Humanismo, mas reconhecer esses 
movimentos como fundadores da própria modernidade. Na 
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(EF07HI04RS-2) Compreender a oposição dos 
Humanistas e Renascentistas à visão religiosa  
dominante na Idade Média. 
 
(EF07HI04RS-3) Identificar e analisar as 
características do Humanismo e do 
Renascimento no campo da ciência, da arte e da 
literatura. 
 
(EF07HI04RS-4) Compreender o papel da 
burguesia como financiadora das artes e das 
ciências no período renascentista. 
 
(EF07HI04RS-5) Analisar as contribuições do 
pensamento humanista nas ciências, na 
literatura e nas artes no mundo 
contemporâneo. 
 

elaboração do currículo, é importante propor  habilidades 
que retomem o conceito de Antiguidade Clássica discutido 
no 6º ano (habilidade EF06HI09) e o de Modernidade 
(habilidade EF07HI01) para aprofundar a compreensão do 
significado do Renascimento e do Humanismo. Nessa linha, 
pode-se incluir a discussão sobre a denominação Idade das 
Trevas, que os próprios renascentistas deram à Idade Média 
em contraponto às mudanças de mentalidade e de formas 
de expressão artística anunciadas pelo Renascimento e 
Humanismo. A habilidade permite, ainda, um trabalho 
interdisciplinar com Arte, Ciências e Língua Portuguesa, 
explorando a produção artística, intelectual e científica dos 
grandes humanistas e renascentistas.  

Humanismos, 
Renascimentos e o 
Novo Mundo 
 

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. 
 
(EF07HI05RS-1) Identificar o processo e as 
causas das reformas religiosas na Europa. 
 
(EF07HI05RS-2) Identificar a crise da 

A habilidade consiste em perceber e relacionar o 
movimento das reformas religiosas (incluindo a Contra 
Reforma) aos seus desdobramentos nas sociedades 
europeias e na colonização da América. Nesse caso, deve-se 
destacar o papel dos jesuítas na catequese dos indígenas e 
os processos da Inquisição, especialmente a espanhola, na 
perseguição aos judeus e cristãos novos na península Ibérica 
e nas Américas. Na elaboração do currículo, pode-se 
considerar a possibilidade de propor aprendizagens que 
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religiosidade católica e o movimento de 
Contrarreforma. 
 
(EF07HI05RS-3) Conhecer as contribuições da 
reforma protestante para a sociedade 
(liberdade religiosa, educação, ciência, Estado 
Laico etc.). 
 

permitam ao aluno debater e confrontar pontos de vista 
diferentes relativos a questões religiosas que ainda hoje 
dividem a sociedade. Há uma oportunidade de que possa 
refletir sobre o fanatismo religioso e as perseguições de fiéis 
de outros credos,  exercitando a argumentação 
fundamentada e o respeito à diversidade de ideias e 
sentimentos.  

Humanismos, 
Renascimentos e o 
Novo Mundo 
 

As descobertas 
científicas e a expansão 
marítima 
 

(EF07HI06) Comparar as navegações no 
Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e 
XVI. 
 
(EF07HI06RS-1) Identificar e relacionar o papel e 
o interesse do Estado, da Igreja Católica e da 
burguesia no processo das grandes navegações. 
 
 
(EF07HI06RS-2) Identificar e compreender, 
através da cartografia, as rotas comercias do 
Pacífico e do Atlântico, no contexto comercial 
europeu. 

A habilidade consiste em relacionar as descobertas 
científicas ao expansionismo marítimo do início dos tempos 
modernos, diferenciar as navegações portuguesas e 
espanholas (rotas, objetivos, áreas atingidas e conquistadas) 
e reconhecer as disputas e tensões entre as monarquias 
ibéricas pelo domínio de rotas e acessos. Na elaboração do 
currículo, pode-se propor um trabalho interdisciplinar com 
Geografia em que o aluno exercite noções espaciais, 
investigando as rotas marítimas realizadas pelos 
navegadores europeus. É possível também privilegiar rotas e 
caminhos mais antigos da África  percorridos por árabes, 
indonésios, chineses (rota transaariana, rota da seda, rota 
do marfim, rota da noz-de-cola e do sal, rota das especiarias 
etc.). Que distâncias percorriam? Que paisagens 
atravessavam? Que mercadorias trocavam? A habilidade 
permite discutir o eurocentrismo do termo 
“descobrimento”, tradicionalmente empregado para 
designar o “achamento” da América, Oceania, Ásia e África, 
e que desconsidera por completo a existência de povos 
nativos nesses territórios. Nessa mesma linha, pode-se 
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discutir os termos “povoamento” e “ocupação”, que dão a 
ideia de terras vazias que teriam sido ocupadas pela 
primeira vez pelos europeus.  

A organização do 
poder e as 
dinâmicas do 
mundo colonial 
americano 
 

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

(EF07HI07) Descrever os processos de formação 
e consolidação das monarquias e suas principais 
características com vistas à compreensão das 
razões da centralização política. 
 
(EF07HI07RS-1) Identificar e compreender os 
interesses da burguesia e da nobreza com a 
formação dos Estados Nacionais. 
 
 
(EF07HI07RS-2) Compreender a relação do 
processo de centralização política com a 
expansão marítimo-comercial. 

A habilidade consiste em analisar, diferenciar e relatar os 
processos de centralização do poder nas mãos dos 
soberanos que levaram à formação das monarquias 
europeias. Deve-se reconhecer que tais processos não 
foram iguais e, portanto, não se pode incorrer no erro de 
generalizar as características de um modelo (como o 
absolutismo francês) para todas as monarquias. Para isso, 
deve-se confrontar processos históricos diferentes, como, 
por exemplo, as monarquias francesa, inglesa e portuguesa. 
Na elaboração do currículo, pode-se considerar retomar 
conteúdos de habilidades anteriores – Renascimento e 
Humanismo (EF07HI04), Reformas Religiosas (EF07HI05) e 
Grandes Navegações (EF07HI06) – para destacar que foi no 
contexto desses movimentos que ocorreu a centralização e 
consolidação das monarquias europeias. A habilidade 
mobiliza aprendizagens adquiridas no 5º ano (habilidade 
EF05HI02), permitindo retomar e aprofundar a ideia de 
Estado, nação e território, e garantindo formar um 
conhecimento que ajuda a aplicar esses conceitos nos 
processos de independência nas Américas (habilidade 
EF08HI06).  

A organização do 
poder e as 
dinâmicas do 
mundo colonial 

A conquista da América 
e as formas de 
organização política dos 
indígenas e europeus: 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização 
das sociedades americanas no tempo da 
conquista com vistas à compreensão dos 
mecanismos de alianças, confrontos e 

Esta habilidade consiste em compreender e relatar como as 
sociedades americanas estavam organizadas à época das 
conquistas e em que medida essa organização acabou 
servindo aos conquistadores para impor seu domínio e 
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americano 
 

conflitos, dominação e 
conciliação 
 

resistências. 
 
 
(EF07HI08RS-1) Identificar as diversas culturas 
americanas, suas respectivas crenças, costumes, 
tradições e organização político- social. 

explorar o trabalho desses povos. Na elaboração do 
currículo, é possível destacar as tensões e disputas internas 
das sociedades americanas pré-coloniais como fatores que 
fragilizaram o poder central e contribuíram para sua 
derrocada. No México, foram os povos submetidos pelos 
astecas que se aliaram aos espanhóis por considerá-los seus 
libertadores. No Peru, a guerra entre dois herdeiros rivais do 
Império Inca favoreceu a conquista espanhola. 
Desmantelada a estrutura política dessas sociedades, os 
espanhóis escravizaram os indígenas, transformando 
costumes e tradições desses povos em trabalho 
compulsório, como foi o caso da “mita” inca. Pode-se 
considerar estender o tema para os povos nativos da 
América portuguesa, evidenciando que as rivalidades entre 
grupos indígenas também serviram aos colonizadores para 
cooptar aliados e dominar territórios.  

A organização do 
poder e as 

dinâmicas do 
mundo colonial 

americano 
 

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

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da 
conquista europeia da América para as 
populações ameríndias e identificar as formas 
de resistência. 
 
 
(EF07HI09RS-1) Identificar e compreender o 
“estranhamento” cultural quando da chegada 
dos europeus no continente americano e o 
“estranhamento” dos indígenas quanto aos 
costumes europeus. 
 

A habilidade consiste em avaliar as consequências da 
conquista europeia para os povos nativos da América e em 
reconhecer a forte resistência dessas populações ao 
domínio europeu. É importante que o aluno possa 
compreender que a enorme diferença populacional entre 
conquistadores (algumas dezenas) e indígenas (contados 
aos milhares) tornava desvantajosas as armas de fogo dos 
espanhóis que, a cada disparo, precisavam ser recarregadas. 
Além disso, que o extermínio indígena deveu-se, em grande 
parte, às epidemias e doenças trazidas pelos europeus, para 
além da propalada superioridade tecnológica, Na 
elaboração do currículo, pode-se considerar a possibilidade 
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(EF07HI09RS-2) Identificar e discutir formas de 
resistência das sociedades ameríndias por 
ocasião do processo de colonização e 
dominação. 
 
(EF07HI09RS-3) Compreender os impactos da 
conquista das sociedades ameríndias e sua 
relação com a cultura da sociedade 
latino-americana atual. 
 

de organizar um fórum de debates sobre os impactos da 
conquista europeia da América e as formas de resistência 
das populações indígenas. Há muito material na bibliografia 
especializada e também artigos disponíveis nos sites de 
universidades e de revistas acadêmicas, incluindo trabalhos 
recentes que investigam como a drástica redução da 
população nativa afetou o meio ambiente devido ao 
abandono de áreas de cultivo. Na elaboração do currículo, 
pode-se, ainda, prever a pesquisa sobre populações 
indígenas no Brasil de hoje, buscando informações em sites 
oficiais, como Pib Socioambiental, Portal Brasil e IBGE. A 
pesquisa ganha maior significado ao aluno se priorizar os 
povos da região em que eles vivem.  

A organização do 
poder e as 

dinâmicas do 
mundo colonial 

americano 
 

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

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos 
históricos, diferentes interpretações sobre as 
dinâmicas das sociedades americanas no 
período colonial. 
 
(EF07HI10RS-1) Compreender a dinâmica da 
estrutura de organização das colônias de 
exploração e de povoamento. 
 
EF07HI10RS-2) Analisar o processo de 
povoamento da América espanhola e da 
América portuguesa. 
 
(EF07HI10RS-3) Identificar e analisar o processo 
de formação das missões jesuíticas no sul do 

A habilidade consiste em avaliar diferentes pontos de vista 
sobre a organização e o funcionamento das sociedades 
coloniais da América espanhola e/ou portuguesa. A 
habilidade requer que se reúna um conjunto de documentos 
históricos escritos e/ou visuais (gravuras e aquarelas, em 
especial), levantados em coletâneas escolares de textos e 
documentos e nas redes sociais, em sites de revistas 
acadêmicas, universidades e museus etnológicos. Na 
elaboração do currículo, pode-se considerar trabalhar sob 
uma abordagem comparativa, que permita ao aluno 
perceber especificidades e semelhanças entre a América 
Espanhola e a América Portuguesa. O tema permite analisar 
e traçar paralelos de aspectos variados da colonização na 
América: a administração colonial, a exploração econômica 
das colônias, o papel da Igreja, as formas de tributação, a 
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país. distribuição da população, o desenvolvimento urbano, a 
exploração da mão de obra indígena e africana, o comércio 
atlântico etc. Outra possibilidade é interpretar gravuras e 
aquarelas que representam costumes dos povos nativos 
americanos sob o traço e a visão europeia. Nesse caso, é 
pertinente trazer a discussão sobre o conceito de 
“civilização”, uma construção intelectual europeia que 
serviu aos colonizadores para qualificar os índios como 
selvagens, preguiçosos, canibais, violentos etc. Pode-se 
considerar, também, estender o tema incluindo a 
colonização inglesa na América do Norte.Há, aqui, 
oportunidade para o trabalho interdisciplinar com a 
habilidade (EF07GE01), da Geografia, associada ao estudo 
da formação territorial do Brasil.  

A organização do 
poder e as 

dinâmicas do 
mundo colonial 

americano 
 

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

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-
geográfica do território da América portuguesa 
por meio de mapas históricos. 
 
EF07HI11RS-1) Analisar mapas históricos, 
destacando a importância dos conflitos entre 
portugueses e espanhóis na formação das 
fronteiras nacionais, dando ênfase para a região 
sul do território. 
 
(EF07HI11RS-2) Identificar e descrever os 
principais tratados que modificaram as 
fronteiras territoriais do Brasil. 
 

A habilidade consiste em investigar e compreender como a 
colonização portuguesa, iniciada na área costeira, foi 
avançando para o interior, conquistando territórios dos 
indígenas e dando ao Brasil sua atual configuração 
geográfica. A análise deve ser feita por meio de mapas 
históricos que podem ser buscados em Atlas históricos 
escolares. Na elaboração do currículo, é importante priorizar 
os aspectos da formação histórico-geográfica do país que 
dizem respeito à região em que se vive e que podem estar 
relacionados a motivações econômicas (busca e exploração 
do ouro, exploração das drogas do sertão, criação de gado, 
escravização indígena e africana, extração do látex etc.), à 
defesa do território, aos tratados de limites, à fundação de 
missões, fortes e cidades, a disputas políticas (a posse da 
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Colônia de Sacramento, a guerra do Acre, por exemplo) ou à 
formação de quilombos.  Há, aqui, oportunidade para o 
trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF07GE01), da 
Geografia, associada ao estudo da formação territorial do 
Brasil.  

A organização do 
poder e as 

dinâmicas do 
mundo colonial 

americano 
 

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

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial 
da população brasileira em diferentes épocas, 
considerando a diversidade étnico-racial e 
étnico-cultural (indígena, africana, europeia e 
asiática). 
 
 
(EF07HI12RS-3) Analisar o processo de 
expansão colonial portuguesa através da 
expansão territorial promovida pelos 
bandeirantes que ocuparam o território que 
corresponde ao Rio Grande do Sul. 
 
(EF07HI12RS-4) Conhecer e descrever os 
principais grupos de imigrantes que vieram ao 
Brasil no período do Império (italianos, alemães, 
japoneses etc.). 

A habilidade consiste em compreender como se distribuiu a 
população brasileira no território nacional ao longo da 
história, identificando, nessa trajetória, sua composição 
étnico-racial em diferentes épocas. A habilidade dá 
sequência e aprofunda o aprendizado anterior (EF07HI11), 
abordando, agora, aspectos demográficos mais importantes. 
Na elaboração do currículo, é importante priorizar os 
aspectos histórico-demográficos que dizem respeito à região 
em que se vive, buscando identificar quais foram os grupos 
étnico-raciais preponderantes na composição da população 
da região, se houve mudança na composição populacional, 
quando isso ocorreu e que fatores explicam essa mudança. 
O trabalho investigativo permite ao aluno desenvolver as 
habilidades de pesquisar, ordenar e avaliar. Pode-se, ainda, 
considerar a possibilidade de trabalhar com mapas 
demográficos de diferentes épocas e realizar um trabalho 
interdisciplinar com Geografia. Há, aqui, oportunidade para 
o trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF07GE03) e 
(EF07GE04), da Geografia, no que se refere ao estudo da 
formação territorial do Brasil; e (EF07GE02), do mesmo 
componente, associada à análise da influência de diferentes 
fluxos econômicos e populacionais na formação territorial 
do Brasil.  
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Lógicas comerciais e 
mercantis da 
modernidade 

A organização do 
poder e as 

dinâmicas do 
mundo colonial 

americano 
 

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

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e 
suas lógicas mercantis visando ao domínio no 
mundo atlântico. 
 
(EF07HI13RS-1) Entender a lógica mercantil e 
identificar suas principais características. 
 
(EF07HI13RS-1) Compreender a lei da oferta e 
da procura e sua aplicação nos dias de hoje. 
 
(EF07HI13RS-1) Observar as estratégias político-
comerciais do mercantilismo, comparando com 
as táticas comerciais da 
atualidade. 
 

A habilidade consiste em examinar o comércio atlântico 
realizado pelos europeus (portugueses, espanhóis, ingleses, 
holandeses e franceses) com a América e a África, 
identificando os objetivos mercantis, o papel do Estado no 
controle do comércio e da colonização, a circulação de 
mercadorias, o comércio escravo, a exploração das colônias 
e as disputas entre nações europeias decorrentes do 
domínio do comércio atlântico. Na elaboração do currículo, 
pode-se considerar uma pesquisa mais ampla, que permita 
observar a dimensão do comércio atlântico onde circulavam 
pessoas, bens materiais e culturais, plantas e também 
doenças. Os europeus, ao chegarem na África, tiveram que 
estabelecer alianças com os reinos africanos. Ademais, 
aqueles que foram submetidos à travessia oceânica e 
tornados escravos reorganizaram suas crenças e 
interpretações do mundo a partir das condições que 
possuíam. Não foram aculturados no sentido literal da 
palavra. Há, aqui, oportunidade de trabalho interdisiplinar 
com a habilidade (EF07GE02), da Geografia, no que se refere 
à análise da influência de diferentes fluxos econômicos e 
populacionais na formação territorial do Brasil.  

Lógicas comerciais e 
mercantis da 
modernidade 

 

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

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais 
das sociedades americanas e africanas e 
analisar suas interações com outras sociedades 
do Ocidente e do Oriente. 
 
 
(EF07HI14RS-1) Analisar as dinâmicas 

A habilidade dá sequência à anterior (EF07HI13), tendo por 
foco, agora, reconhecer o papel da América e da África no 
comércio atlântico, o que coloca em evidência o comércio 
de escravos, e reconhecer e relatar as interações desse 
comércio com outras sociedades, incluindo o Oriente. Na 
elaboração do currículo, é possível explorar três grandes 
temas: o comércio escravo no Atlântico, o comércio interno 
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comerciais das sociedades americanas e 
africanas, examinando suas interações com 
outras sociedades do Ocidente e do Oriente. 

no continente africano e seus contatos com redes 
mediterrâneas e índicas (retomando, com outra abordagem, 
a habilidade EF07HI03) e o comércio europeu com a Índia e 
ilhas do sudeste asiático (ampliando o que foi visto na 
habilidade EF07HI06). Isso permite compreender a chamada 
primeira globalização da história pelas mudanças que gerou 
ao aproximar e integrar economias e sociedades de 
diferentes lugares do mundo. Com isso, pode-se realizar um 
trabalho interdisciplinar com Geografia, estabelecendo 
relações entre a globalização do passado e dos tempos 
atuais no que diz respeito aos meios de transporte, 
comunicação, abrangência geográfica, concentração de 
capital, mercado consumidor e fornecedor, formas de 
consumo e degradação ambiental gerada pela plantação e 
pecuária intensiva, pelo desmatamento e atividade 
mineradora. Há, ainda, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF07GE02), da Geografia, 
no que se refere à análise da influência de diferentes fluxos 
econômicos e populacionais na formação territorial do 
Brasil; e (EF07GE06), no que se refere à descrição e 
discussão de atividades econômicas em diferentes 
sociedades e lugares.  

Lógicas comerciais e 
mercantis da 
modernidade 

 

As lógicas internas das 
sociedades africanas 
As formas de 
organização das 
sociedades ameríndias 
A escravidão moderna e 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão 
moderna e suas distinções em relação ao 
escravismo antigo e à servidão medieval. 
 
EF07HI15RS-1) Conhecer o trabalho escravo 
indígena e africano no Brasil Colonial e no 

Esta habilidade diz respeito a compreender a forma e o 
significado que a escravidão assumiu na Idade Moderna, isto 
é, reconhecer as características que a diferenciam do 
escravismo antigo e da servidão medieval. É uma habilidade 
complexa, que mobiliza aprendizagens adquiridas no 6º ano 
(habilidade EF06HI17) e demanda outras habilidades de 
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o tráfico de escravizados 
 

Império, observando as práticas de resistência 
ao regime escravocrata. 
 
(EF07HI15RS-2) Comparar o conceito de 
escravidão com a atual configuração do 
trabalho, desenvolvendo um olhar crítico sobre 
a existência de escravidão e de trabalho infantil 
nos dias atuais 

examinar, contrapor e inferir o trabalho compulsório em 
tempos e espaços históricos diferentes. Na elaboração do 
currículo, é importante considerar que a escravidão teve 
traços comuns ao longo da história, mas seus significados e 
formas variaram para cada sociedade e época. No caso do 
escravismo praticado entre os séculos XVI e XIX, é 
importante destacar três aspectos: o volume de 
escravizados arrancados de sua terra e levados para além-
mar (o que tornava praticamente impossível o retorno), a 
unicidade racial que associou a cor negra à condição de 
escravo e os interesses mercantis dos Estados europeus 
escravistas e dos chefes africanos com quem negociavam. 
Pode-se considerar a possibilidade de trabalhar com a ajuda 
de comunidades quilombolas, bem como em aproximar o 
aluno de manifestações culturais de origem africana – 
cirandas, maracatu, jongo, congada etc. – cujas raízes 
históricas se assentam na resistência ao escravismo. Há, 
aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com a 
habilidade (EF07GE02), da Geografia, no que se refere à 
análise da influência de diferentes fluxos econômicos e 
populacionais na formação territorial do Brasil.  

Lógicas comerciais e 
mercantis da 
modernidade 

 

As lógicas internas das 
sociedades africanas 
As formas de 
organização das 
sociedades ameríndias 
A escravidão moderna e 
o tráfico de escravizados 

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as 
dinâmicas de comércio de escravizados em suas 
diferentes fases, identificando os agentes 
responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas 
africanas de procedência dos escravizados. 
 
(EF07HI16RS-1) Analisar as consequências do 

A habilidade consiste em explicar o funcionamento do 
comércio escravo: como era feito, por quem, de onde e para 
onde, isto é, identificar as rotas, os agentes, as negociações, 
os locais de procedência e a venda final. Ressalta, também, 
reconhecer as diferentes fases do comércio transatlântico 
de escravos: ciclo da Guiné (século XVI) e de Angola (século 
XVII), ambos sob a supremacia portuguesa, da Costa da 



 

47 
 

 tráfico de mão de obra escravizada para as 
sociedades africanas. 
 
EF07HI16RS-2) Debater as questões 
relacionadas à diversidade cultural proveniente 
do  continente africano, relacionando- as com o 
legado deixado para o  Brasil e para o Rio 
Grande do Sul. 
 
(EF07HI16RS-3) Compreender de forma crítica o 
processo de escravização dos africanos, 
analisando a construção da identidade da 
população afrodescendente brasileira e das 
identidades regionais e nacional. 

Mina (Benin e Daomé, século XVIII) praticado por diversas 
nações europeias e o período de tráfico ilegal reprimido pela 
Inglaterra (século XIX). Compreender os mecanismos e 
dinâmicas do comércio transatlântico de escravizados 
amplia a visão sobre as sociedades envolvidas nesse 
comércio, principalmente as africanas cujos governos 
preservaram sua soberania até o final do século XIX, 
mantendo os europeus afastados de seus domínios e 
submissos aos poderes dos chefes africanos locais. Na 
elaboração do currículo, pode-se considerar propor um 
fórum de debates sobre o comércio escravo em seus 
múltiplos aspectos: interesses mercantis europeus e 
africanos, entrepostos nas costas africanas, o navio 
negreiro, tratamento e resistência dos escravizados, 
desequilíbrio político e social nas sociedades africanas 
causado pelas capturas de escravos, fluxo de escravos para 
as Américas etc. É possível considerar, também, a reflexão 
sobre o significado de termos e expressões de uso corrente: 
por exemplo, qual a diferença entre “escravo” e 
“escravizado” e entre “comércio escravo” e “tráfico 
negreiro”?  Há, aqui, oportunidade de trabalho 
interdisciplinar com a habilidade (EF07GE02), da Geografia, 
no que se refere à análise da influência de diferentes fluxos 
econômicos e populacionais na formação territorial do 
Brasil.  

Lógicas comerciais e 
mercantis da 
modernidade 

A emergência do 
capitalismo 
 

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

Trata-se de uma habilidade complexa, que requer 
compreender dois conceitos – mercantilismo e capitalismo – 
à luz do que foi visto em habilidades anteriores (EF07HI06, 
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 (EF07HI17RS-1) Conhecer o conceito de 
economia capitalista e analisar as razões da 
passagem do mercantilismo para o capitalismo. 
 

EF07HI07, EF07HI13 e EF07HI16) e estabelecer contraponto 
com o feudalismo. A transição do mercantilismo para o 
capitalismo, bem como a definição desses conceitos, foi 
muito discutida pelos especialistas e há divergências entre 
eles. Para essa faixa etária, interessa destacar que o 
capitalismo é um fenômeno histórico originado na Europa 
no contexto das monarquias absolutistas, da exploração 
colonial e do desenvolvimento mercantil, e que ele separou 
o mundo antigo e medieval do mundo moderno, impondo 
formas de viver e de pensar baseadas no acúmulo de bens 
materiais (a “ânsia pelo lucro”), no trabalho livre e 
assalariado e na organização racional do trabalho e da 
produção. Pensar o capitalismo é uma forma de 
compreender o presente, uma vez que esse sistema 
econômico impera hoje em uma escala praticamente global. 
Na elaboração do currículo, pode-se propor o trabalho com 
painéis em que o aluno crie representações gráficas do 
feudalismo, mercantilismo e capitalismo. Uma estratégia 
para a compreensão do capitalismo é analisar propagandas, 
outdoors, revistas e outras mídias para reconhecer valores e 
padrões capitalistas propalados nas imagens e textos. Há 
oportunidade de realizar uma síntese dos temas estudados 
ao longo do ano, mostrando as relações do mercantilismo 
com a centralização do poder, o racionalismo renascentista, 
as monarquias absolutistas, a exploração das colônias e o 
comércio de escravizados. Nessa linha, pode-se retomar a 
habilidade (EF07HI01) para aprofundar o conceito de 
Modernidade. Há, aqui, oportunidade para o trabalho 
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interdisciplinar com a habilidade (EF07GE05), da Geografia, 
associada ao estudo da passagem do mercantilismo para o 
capitalismo.  
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HISTÓRIA – 8º ANO  

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES COMENTÁRIOS E POSSIBILIDADES PARA O CURRÍCULO 

O mundo 
contemporâneo: o 
Antigo Regime em 
crise 
 

A questão do iluminismo 
e da ilustração 
 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos 
conceituais do iluminismo e do liberalismo e 
discutir a relação entre eles e a organização do 
mundo contemporâneo. 
 
(EF08HI01RS-1) Identificar as principais 
características do Iluminismo. 
 
(EF08HI01RS-2) Relacionar os conceitos de 
Iluminismo e sua visão crítica à política 
absolutista. 
 
(EF08HI01RS-3) Analisar o impacto das ideias 
iluministas diante da economia mercantilista, da 
educação e da sociedade. 
 
(EF08HI01RS-4) Identificar as principais 
contribuições dos pensadores iluministas para 
as sociedades contemporâneas e para a História 
do Brasil. 

Esta habilidade supõe entender os conceitos de Iluminismo 
e liberalismo, percebendo e debatendo sobre como as 
mudanças por eles introduzidas moldaram o mundo 
ocidental contemporâneo. A habilidade exige que o aluno 
mobilize aprendizagens adquiridas no ano anterior 
referentes ao Antigo Regime para que possa compreender a 
importância do novo pensamento no núcleo das Revoluções 
Burguesas. Na elaboração do currículo, pode-se propor o 
debate sobre os limites e o alcance do lema iluminista 
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade” na 
contemporaneidade. Qual desses princípios foi plenamente 
atingido? Qual ou quais ainda não foram alcançados pelas 
sociedades contemporâneas? Por quê? É possível trazer a 
reflexão sobre o liberalismo do século XVIII para a 
atualidade: que formas ele assumiu ao longo do tempo? O 
que preconiza o liberalismo econômico e o liberalismo 
político? O liberalismo hoje, rebatizado de neoliberalismo, 
garante os direitos do trabalhador? Quais as suas 
implicações para o mundo capitalista? Uma breve biografia 
dos pensadores iluministas pode contribuir para refletir 
sobre a heterogeneidade social e ideológica do movimento: 
nem todos os iluministas eram burgueses e, entre eles, havia 
muitos nobres. Muitas parcelas da burguesia eram hostis ao 
Iluminismo e muitos leitores das obras iluministas eram 
nobres. Essa reflexão contribui para desconstruir a ideia 
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generalizante de que toda burguesia é iluminista e toda 
nobreza é reacionária.  

O mundo 
contemporâneo: o 
Antigo Regime em 
crise 
 

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. 
 
(EF08HI02RS-1) Entender como as revoluções 
burguesas contribuíram para o declínio do 
poder absolutista da Inglaterra. 

Esta habilidade supõe entender os fatores que levaram à 
Revolução Gloriosa e à Declaração de Direitos, na Inglaterra, 
no século XVII, e como esse processo político acelerou o 
liberalismo e as ideias antiabsolutistas que se difundiram 
pela Europa no século seguinte. A habilidade pode ser 
desdobrada abrangendo a Revolução Científica do século 
XVII, que permite compreender como as descobertas e 
invenções criaram uma nova forma de pensar marcada pelo 
racionalismo e pela ideia de progresso – importantes para o 
desenvolvimento do Iluminismo no século XVIII. Na 
elaboração do currículo, é possível discutir as Revoluções 
Inglesas em um quadro histórico mais amplo, onde se 
situam o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Independência 
dos Estados Unidos, a Revolução Industrial e as conjurações 
mineira e baiana. Isso pode ser feito com linhas de tempo, 
painéis explicativos e a elaboração de um mapa mundi para 
situar o espaço histórico desses eventos e sua abrangência. 
As atividades comportam, dessa maneira, as habilidades 
(EF08HI01), (EF08HI03), (EF08HI04) e (EF08HI05).  

O mundo 
contemporâneo: o 
Antigo Regime em 
crise 
 

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. 
 
(EF08HI03RS-1) Debater acerca das 
consequências da Revolução Industrial e seus 
impactos na sociedade (mudanças nas relações 

A habilidade diz respeito a identificar a produção e os 
hábitos do homem antes e depois da Revolução Industrial, 
com a introdução da máquina a vapor; perceber a Revolução 
Industrial como um processo contínuo e inacabado, que 
permanece nas transformações tecnológicas ao longo dos 
séculos posteriores; analisar as mudanças sociais que a 
Revolução Industrial introduziu nas sociedades, com o 
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de trabalho, na vida social, nas questões 
ambientais, na forma de relação com o tempo e 
com o espaço). 
 
(EF08HI03RS-2) Identificar e discutir acerca das 
correntes filosóficas e políticas do período. 
 
(EF08HI03RS-3) Analisar as circunstâncias que 
levaram ao surgimento do movimento operário. 

surgimento de um novo grupo social, o operariado. Na 
elaboração do currículo, pode-se instigar o debate sobre a 
situação dos trabalhadores nos séculos XVIII e XIX, 
mostrando como o processo industrial modificou suas vidas, 
inserindo o aprisionamento pelo relógio, baixos salários, 
situações insalubres, doenças, mendicância e marginalização 
social. É possível comparar esses dados com os do século XX 
e XXI, confrontando diferenças e semelhanças. Pode-se, 
ainda, considerar a possibilidade de um trabalho 
interdisciplinar com Língua Portuguesa e Língua Inglesa na 
leitura de autores cujas obras retratam a sociedade 
industrial do século XIX: Charles Dickens, Victor Hugo e 
Émile Zola, por exemplo. É importante também destacar os 
desdobramentos da Revolução Industrial na 
contemporaneidade, ressaltando a Revolução Tecnológica, 
cuja base é a eletrônica (uso de computadores, robôs 
industriais, energia nuclear) e que afetou as relações de 
trabalho, a produção e a circulação dos produtos. Há, aqui, 
oportunidade para o trabalho interdisciplinar com a 
habilidade (EF08GE01), da Geografia, no que se refere à 
descrição e análise dos impactos da Revolução Industrial nos 
fluxos migratórios.  

O mundo 
contemporâneo: o 
Antigo Regime em 
crise 
 

Revolução Francesa e 
seus desdobramentos 
 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos 
da Revolução Francesa e seus desdobramentos 
na Europa e no mundo. 
 
(EF08HI04RS-1) Compreender e analisar os 
processos da Revolução Francesa e seus 

Esta habilidade refere-se a perceber a ocorrência da 
Revolução Francesa como o ápice das ideias Iluministas e, ao 
mesmo tempo, desencadeadora das mudanças que 
formaram o mundo contemporâneo nos campos político, 
econômico e, principalmente, social, com o surgimento da 
sociedade de classes. O aluno deve perceber também que os 
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desdobramentos na Europa e no mundo, 
percebendo a repercussão dos ideais 
revolucionários no Brasil e no Rio Grande do Sul. 
 
(EF08HI04RS-2) Compreender os ideais 
revolucionários no contexto da época. 
 
(EF08HI04RS-3) Relacionar os ideais iluministas 
com a Revolução Francesa. 

processos da Revolução Francesa não foram planejados e 
organizados, não havia um líder e nem uma filosofia única. 
Deve-se analisar o papel de Napoleão Bonaparte na difusão 
das ideias revolucionárias na Europa e América. Na 
elaboração do currículo, é possível projetar a Revolução 
Francesa para a contemporaneidade, identificando seu 
legado no pensamento e na prática política de hoje: 
democracia, direitos humanos, cidadania, nação, liberdade, 
noções de direita e esquerda. Deve-se entender, também, 
que a mudança revolucionária não foi rápida; muitos dos 
ideais tiveram que ser conquistados ou ampliados em lutas 
posteriores (como o direito político das mulheres). A 
Revolução Francesa permite, ainda, debater a questão da 
pena de morte: ela reduz a criminalidade? Pode-se sugerir 
ao aluno pesquisar sobre os países que adotam a pena de 
morte e comparar o índice de homicídios desses países com 
os daqueles que não têm a pena capital.  

O mundo 
contemporâneo: o 
Antigo Regime em 
crise 
 

Rebeliões na América 
portuguesa: as 
conjurações mineira e 
baiana 
 

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as 
rebeliões da América portuguesa, articulando as 
temáticas locais e suas interfaces com processos 
ocorridos na Europa e nas Américas. 
 
(EF08HI05RS-1) Identificar e analisar os 
movimentos nativistas e separatistas do período 
colonial, relacionando-os com a conjuntura 
europeia da época. 

Esta habilidade diz respeito a contextualizar as conjurações 
mineira e baiana no bojo dos movimentos e revoluções que 
derrubaram o Antigo Regime (Iluminismo, Revolução 
Francesa, Independência dos Estados Unidos, Revolução 
Industrial), reconhecendo suas articulações com esse 
contexto internacional. Na elaboração do currículo, pode-se 
utilizar mapas econômicos que situem o espaço histórico 
das conjurações mineira e baiana, as cidades envolvidas e as 
rotas de comércio que interligavam essas regiões. Qual era a 
situação econômica de Minas Gerais e da Bahia e como isso 
influenciou nos movimentos? Por quais caminhos as ideias 
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iluministas chegavam ao Brasil e aqui se difundiam? O tema 
permite confrontar e comparar a ideia de liberdade dos 
conjurados mineiros e dos baianos: eles desejavam a 
independência de toda colônia ou apenas da região em que 
viviam? Eles tinham uma noção de nacionalidade ou de 
brasilidade? Seus desejos de liberdade incluíam a libertação 
dos escravos? É importante pesquisar e discutir sobre a 
representação de Tiradentes na arte e sua transformação 
em herói nacional, tendo por base a pintura “Tiradentes 
esquartejado”, de Pedro Américo. A figura de Tiradentes 
corresponde às informações históricas? Com quem ele se 
assemelha? Haveria alguma razão para essa semelhança? 
Por que a morte de Tiradentes é um feriado cívico nacional e 
o mesmo não foi feito em relação aos conjurados baianos?  

Os processos de 
independência nas 
Américas 
 

Independência dos 
Estados Unidos da 
América  
Independências na 
América espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São 
Domingo e seus 
múltiplos significados e 
desdobramentos: 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. 
 
(EF08HI06RS-1) Compreender e aplicar os 
conceitos de Estado, Nação, Território, Governo 
e País. 
 
(EF08HI06RS-2) Empregar os conceitos na 
análise das independências das colônias 
americanas (Estados Unidos, Haiti, América 
Espanhola e Brasil). 

A habilidade consiste, em uma primeira etapa, em explicar o 
significado dos conceitos de Estado, nação, território, 
governo e país e, em uma segunda etapa, empregá-los na 
análise das independências das colônias americanas 
(Estados Unidos, Haiti, América Espanhola e Brasil). É uma 
habilidade complexa, pois demanda raciocínio abstrato para 
lidar com construções conceituais (qual a diferença entre 
Estado e governo, entre nação e país?) e, também, 
conhecimentos históricos que estão sendo adquiridos. 
Trata-se, contudo, de uma habilidade importante para 
compreender não somente os processos de independência 
do século XIX como também os movimentos nacionalistas 
europeus, o processo de descolonização da África e os 
conflitos e tensões do mundo contemporâneo. Para essa 
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faixa etária, importa que o aluno perceba que a 
independência não funda, por si só, um Estado-nacional, e 
nem define limites territoriais. A independência de uma 
colônia é somente o primeiro passo para a constituição de 
uma nação soberana e de uma identidade nacional coletiva. 
Na elaboração do currículo, pode-se considerar a 
possibilidade de o aluno realizar uma pesquisa sobre o 
significado dos conceitos de Estado, nação, território, 
governo e país, e confrontarem as informações coletadas 
para a produção de painéis explicativos de cada conceito. Os 
painéis devem permanecer fixados na sala de aula durante 
toda unidade temática como referência para debates como, 
por exemplo: Qual o significado do nome “Estados Unidos 
da América” para chamar um país? As primeiras repúblicas 
formadas na América do Sul eram nações ou países? Qual 
era a configuração político-geográfica das Américas ao final 
do processo de independência (por volta de 1825)? Que 
fatores definem que um território pertence a um país? Em 
1815, o Brasil foi proclamado Reino Unido de Portugal e 
Algarves: isso tornou o Brasil um país, um Estado ou uma 
nação? Na elaboração do currículo, é possível comparar o 
governo formado nos Estados Unidos pós-independência 
com os governos inaugurados pelas ex-colônias espanholas 
que seguiram o exemplo estadunidense.  Há, aqui, 
oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as 
habilidades (EF08GE05) e (EF08GE08), da Geografia, no que 
se refere à aplicação dos conceitos de Estado, nação, 
território e país para a compreensão da ordem 
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internacional.  

Os processos de 
independência nas 
Américas 
 

Independência dos 
Estados Unidos da 
América  
Independências na 
América espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São 
Domingo e seus 
múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso 
do Haiti 
Os caminhos até a 
independência do Brasil 
 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as 
especificidades dos diversos processos de 
independência nas Américas, seus aspectos 
populacionais e suas conformações territoriais. 
 
 
(EF08HI07RS-1) Entender o processo de 
independência nas Américas no contexto da 
crise do Antigo Regime, reconhecendo suas 
especificidades. 

Esta habilidade consiste em entender o processo de 
independência nas Américas no contexto da crise do Antigo 
Regime, reconhecendo especificidades (a monarquia 
mexicana e as repúblicas dos demais países, por exemplo), a 
organização da sociedade hispano-americana (peninsulares, 
criollos, mestiços, indígenas e, no caso do Caribe, africanos 
escravizados) e o espaço histórico (vice-reinos e capitanias 
que se desmembram em outros países). Na elaboração do 
currículo, pode-se utilizar mapas históricos de diferentes 
períodos (1800, 1825 e 1830, por exemplo) para comparar 
as mudanças nas conformações territoriais dos países latino-
americanos. É interessante destacar o caso do Uruguai, 
anexado ao Brasil como Província Cisplatina; da Bolívia, que 
tinha uma saída para o oceano Pacífico; da América Central, 
território da Colômbia que foi fragmentado em pequenos 
países. Pode-se retomar a habilidade (EF08HI06) para aplicar 
os conceitos de Estado, nação, território, governo e país 
nesses casos. É possível, ainda, estender a discussão para o 
fenômeno do caudilhismo, que sucedeu a antiga 
administração espanhola e formou-se em torno de líderes 
personalistas como Martin Miguel de Guemes, na Argentina, 
Ramon Castilla, no Peru, Carlos Antonio Lopez, no Paraguai, 
e Antonio Guzmán Blanco, na Venezuela. A discussão pode 
servir para o aluno aprofundar a compreensão dos conceitos 
de Estado e governo da habilidade (EF08HI06).  

Os processos de 
independência nas 

Independência dos 
Estados Unidos da 

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos 
movimentos independentistas e seu papel nas 

A habilidade consiste em especificar as ideias dos líderes das 
independências hispano-americanas, bem como seu papel 
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Américas 
 

América  
Independências na 
América espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São 
Domingo e seus 
múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso 
do Haiti 
Os caminhos até a 
independência do Brasil 
 

revoluções que levaram à independência das 
colônias hispano-americanas. 
 
(EF08HI08RS-1) Analisar e comparar o ideário 
dos líderes dos movimentos independentistas e 
seu papel nas revoluções que levaram à 
independência das colônias hispano-
americanas. 
 
(EF08HI08RS-2) Comparar a configuração 
geográfica e política do continente americano 
antes e após o processo de independência. 

nesses movimentos. O que pensavam líderes como José 
Martí, Simon Bolívar, San Martín, Manuel Hidalgo, José 
Maria Morellos? Suas ideias sobre liberdade incluíam a 
abolição da escravidão africana e a libertação do trabalho 
compulsório indígena? Defendiam direitos políticos 
universais ou limitados? Eram monarquistas ou 
republicanos? Até que ponto o liberalismo e o modelo 
norte-americano os influenciou e inspirou os governos dos 
novos países independentes? No processo de 
independência, esses líderes lutaram juntos ou 
isoladamente? 
Na elaboração do currículo, pode-se utilizar documentos 
históricos que permitam confrontar as ideias dos líderes 
hispano-americanos, identificando pontos de vista em 
comum e divergentes. Fazer uso de biografias políticas 
também contribui para conhecer o ideário político desses 
líderes. O tema pode incluir, ainda, personagens da história 
do Brasil, como Frei Caneca, José Bonifácio e D. Pedro I – 
contemporâneos dos líderes hispânico-americanos – para 
estabelecer contrapontos das ideias e atuações dessas 
figuras históricas. 
 

Os processos de 
independência nas 

Américas 
 

Independência dos 
Estados Unidos da 
América  
Independências na 
América espanhola 
• A revolução dos 

(EF08HI09) Conhecer as características e os 
principais pensadores do Pan-americanismo. 
 
(EF08HI09RS-1) Reconhecer as diferentes 
perspectivas de ideais presentes nos processos 
de independência no continente 

A habilidade consiste em conhecer e diferenciar duas ideias 
de Pan-americanismo nascidas na mesma época: aquela 
defendida por Simón Bolívar na Carta da Jamaica (1815) e na 
Conferência do Panamá (1826) e a do presidente norte-
americano James Monroe, a Doutrina Monroe (1823), que 
acabou por nortear, por mais de um século, a política norte-
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escravizados em São 
Domingo e seus 
múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso 
do Haiti 
Os caminhos até a 
independência do Brasil 
 

americano. 
 
(EF08HI09RS-2) Compreender o contexto 
político-social da América Latina após os 
processos de independência. 
 
(EF08HI09RS-3) Entender o que foi o 
caudilhismo latino-americano, relacionando o 
conceito de caudilho gaúcho e o de 
coronelismo. 

americana na América Latina. 
Na elaboração do currículo, é possível utilizar documentos 
históricos que permitam comparar pontos de vista 
diferentes, como, por exemplo, a Carta da Jamaica, de 
Simón Bolívar, e caricaturas sobre a Doutrina Monroe. 
Ambos os pensadores defendem a liberdade dos países 
latino-americanos, mas no que se diferenciam? Por que a 
proposta de Simón Bolívar não se realizou? Por que a 
Doutrina Monroe se afirmou? O que isso significou para os 
países latino-americanos? É interessante trazer o tema para 
a contemporaneidade a fim de conhecer o pan-
americanismo no contexto da Segunda Guerra Mundial, 
reforçado por uma aliança militar com os Estados Unidos e, 
mais recentemente, sob a forma de organizações 
econômicas, como o Mercosul, a Alca, Alba e Aladi. É 
possível considerar a possibilidade de um trabalho 
interdisciplinar com Geografia, inclusive com a habilidade 
(EF08GE08), associada à compreensão da ordem 
internacional. 
 

Os processos de 
independência nas 

Américas 
 

Independência dos 
Estados Unidos da 
América  
Independências na 
América espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São 
Domingo e seus 

(EF08HI10) Identificar a Revolução de São 
Domingo como evento singular e 
desdobramento da Revolução Francesa e avaliar 
suas implicações. 
 
 
(EF08HI10RS-1) Compreender a presença dos 
ideais da Revolução Francesa presentes no 

A habilidade consiste em destacar os múltiplos sentidos da 
Revolução de São Domingo: a primeira colônia a se tornar 
independente nas Américas depois dos Estados Unidos, a 
primeira república negra do mundo, uma das maiores 
rebeliões de escravos da história e a única vitoriosa, e o 
primeiro país americano a abolir a escravidão. O aluno deve 
avaliar o impacto do haitianismo na América, em especial na 
sociedade brasileira, que, durante todo o século XIX, foi 
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múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso 
do Haiti 
Os caminhos até a 
independência do Brasil 
 

processo da Revolução Farroupilha. amedrontada pelo temor da “onda negra”, isto é, a 
repetição dos eventos do Haiti. 
Na elaboração do currículo, pode-se explicitar 
aprendizagens para que o aluno possa discutir aspectos 
como: por que a história do Haiti é pouco conhecida? Que 
país europeu colonizou a ilha? Qual a composição étnica da 
população haitiana? Por que os livros dedicam mais espaço 
para a Revolução Francesa e pouco ou nada falam sobre o 
Haiti? Dessa maneira, espera-se que o aluno possa 
compreender a visão eurocêntrica da História ocidental, 
bem como o preconceito e o racismo ocultos pelo 
apagamento da memória. É possível, ainda, a abordagem 
das revoltas escravas no Brasil, como, por exemplo, a de 
Carrancas (Minas Gerais, 1833) e a Revolta dos Malês (Bahia, 
1835), que fizeram os senhores temerem uma rebelião do 
tipo haitiana. 
 

Os processos de 
independência nas 

Américas 
 

Independência dos 
Estados Unidos da 
América  
Independências na 
América espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São 
Domingo e seus 
múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso 
do Haiti 

(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. 
 
(EF08HI11RS-1) Compreender e comparar os 
interesses contraditórios da Metrópole e os da 
Colônia. 
 
(EF08HI11RS-2) Identificar os movimentos de 
luta pela independência do Brasil em várias 

A habilidade consiste em reconhecer a atuação de todos os 
segmentos sociais e étnicos – camponeses, africanos 
escravizados, libertos, indígenas, mestiços, grandes 
proprietários – nos movimentos pela independência nas 
Américas (Brasil, Haiti e colônias espanholas). A habilidade 
supõe romper com a visão tradicional e elitista de uma 
história construída exclusivamente por heróis fundadores. 
Trata-se, aqui, de destacar a participação de outros grupos 
sociais nos processos de independência. 
Na elaboração do currículo, pode-se complementar a 
habilidade (EF08HI07), explicitando habilidades relativas à 
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Os caminhos até a 
independência do Brasil 
 

províncias, observando que o processo de 
independência foi produto de mobilização de 
alguns grupos sociais. 

composição social das colônias e à presença majoritária dos 
segmentos populares (africanos escravizados, indígenas, 
mestiços, lavradores pobres). É importante , ainda, que o 
aluno discuta questões como: essa camada tão numerosa se 
manteve submissa e distante dos acontecimentos políticos? 
O que pretendiam líderes como o indígena Juan Santos 
Atahualpa (Peru, 1710-1756) e Tupac Amaru (Peru, 1780).? 
Qual foi o desfecho desses movimentos? As independências 
beneficiaram as camadas populares? O ideal de liberdade 
dos heróis fundadores incluía a abolição dos escravos e a 
cidadania de toda a população? É possível propor pesquisas 
sobre escravos e libertos na América que lutaram pela 
liberdade, como Olaudah Equiano, Ottobah Cugoano, 
Leonard Parkinson, líder Maroon, Toussaint L'Ouverture e as 
mulheres negras Phyllis Wheatly e Nanny Maroon. Há, aqui, 
oportunidade para o trabalho interdisciplinar com a 
habilidade (EF08GE10), da Geografia, no que se refere à 
compreensão de ações de diferentes movimentos sociais 
latino-americanos, atual e historicamente. 
 

Os processos de 
independência nas 

Américas 
 

Independência dos 
Estados Unidos da 
América  
Independências na 
América espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São 
Domingo e seus 

(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. 
 
(EF08HI12RS-1) Compreender as relações entre 
Portugal e Inglaterra no contexto do século XIX. 

A habilidade consiste em explicar como o governo joanino 
no Brasil preparou o caminho para a independência ao 
quebrar o pacto colonial e permitir o livre comércio, criar 
uma estrutura burocrática-administrativa de Reino Unido 
(impressão régia, Conselho de Estado, Erário Real, Banco do 
Brasil etc.) e promover a urbanização da Corte. 
Na elaboração do currículo, pode-se explicitar habilidades 
relativas à pesquisar o patrimônio histórico cultural relativo 
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múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso 
do Haiti 
Os caminhos até a 
independência do Brasil 
 

 
(EF08HI12RS-2) Identificar as causas da 
transferência da corte portuguesa para a 
Colônia (Brasil) e seus impactos sobre os povos 
indígenas no Sul, Sudeste e Nordeste (“guerras 
justas”). 
 
(EF08HI12RS-3) Identificar e analisar as 
transformações sociais, políticas e econômicas 
no Brasil a partir de 1808. 
 
(EF08HI12RS-4) Investigar e debater o processo 
de independência do Brasil. 
 
(EF08HI12RS-4) Investigar e debater o processo 
de independência do Brasil. 

ao governo joanino: largo do Paço (atual Praça XV de 
Novembro), Paço Imperial (atual Centro Cultural), Chafariz 
do Mestre Valentin, igreja e convento do Carmo, Quinta da 
Boa Vista (atual Museu Nacional), Palácio Tiradentes, 
Biblioteca Nacional etc. Pode-se explicitar, ainda, 
habilidades segundo as quais o aluno possa confrontar 
fotografias atuais com as aquarelas de Debret e outros 
viajantes mostrando os mesmos locais à época de D. João VI 
e D. Pedro I, reconhecer, na organização política e social do 
governo joanino, os primeiros passos para a formação do 
Estado e da nação brasileira e, ainda, analisar o quadro de 
Pedro Américo, “O Grito do Ipiranga”, 1888, identificando-o 
como uma representação idealizada e heroica da 
independência, construída décadas depois do fato 
retratado. 
 

Os processos de 
independência nas 

Américas 
 

Independência dos 
Estados Unidos da 
América  
Independências na 
América espanhola 
• A revolução dos 
escravizados em São 
Domingo e seus 
múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso 
do Haiti 
Os caminhos até a 

(EF08HI13) Analisar o processo de 
independência em diferentes países latino-
americanos e comparar as formas de governo 
neles adotadas. 
 
(EF08HI13RS-1) Analisar o processo de 
independência da América Espanhola, 
comparando-o com o processo de 
independência do Brasil. 
 
 

A habilidade dá sequência à habilidade (EF08HI07), 
destacando, agora, as formas de governo adotadas nos 
países latino=americanos independentes. O caso do Brasil, o 
único país da América a adotar o regime monárquico (sem 
considerar a breve experiência monárquica do México), 
serve de contraponto para refletir a posição do Brasil frente 
às repúblicas latino-americanas. 
Na elaboração do currículo, pode-se explicitar habilidades 
relativas a comparar os processos de independência com 
relação a três aspectos: a) a presença da corte portuguesa 
no Brasil e o isolamento das demais colônias em relação à 
metrópole espanhola; b) a independência do Brasil feita 
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independência do Brasil 
 

pelo herdeiro da coroa (portanto, feita “pelo alto”) e a das 
colônias espanholas feita pela população e lideradas por um 
criollo; c) a adoção da monarquia no Brasil, denotando uma 
continuidade política e a adoção da república nos demais 
países, indicando um rompimento com a Europa. Por que o 
Brasil foi o único país a manter o regime monárquico? Quais 
as consequências dessa particularidade em relação às outras 
nações latino-americanas?  Pode-se prever, ainda, 
habilidades relativas à pesquisa para identificar monarquias 
americanas atuais: Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belize, Canadá, Granada, Jamaica etc. É possível, também, 
prever a análise de cartas de Simón Bolívar, textos de 
autores como Eduardo Galeano, poemas de José Martí e 
charges da época do governo joanino no Brasil sobre a 
liberdade e seus significados. 
 

Os processos de 
independência nas 

Américas 
 

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

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos 
grupos indígenas e a participação dos negros na 
sociedade brasileira do final do período colonial, 
identificando permanências na forma de 
preconceitos, estereótipos e violências sobre as 
populações indígenas e negras no Brasil e nas 
Américas. 
 
(EF08HI14RS-1) Identificar as condições 
socioculturais em que os indígenas (escravidão 
e missionarização), os negros e as mulheres 
encontravam-se no final do período colonial. 

A habilidade desdobra-se em três: 1) compreender que as 
populações indígenas foram escravizadas tanto quanto os 
negros africanos e que os governos ibéricos criaram um 
aparato jurídico-administrativo que considerava as 
populações incapazes e, portanto, mantidas sob a tutela do 
Estado; 2) reconhecer a participação dos negros na 
sociedade brasileira; 3) identificar os estigmas de 
preconceitos enraizados em torno do indígena e do negro 
em toda a América. 
Na elaboração do currículo, pode-se propor o debate sobre 
a questão indígena, com destaque para os estereótipos e 
preconceitos sobre as populações indígenas, de maneira que 
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(EF08HI14RS-2) Debater sobre permanências na 
forma de preconceitos, estereótipos e violências 
contra as mulheres, as populações indígenas e 
negras no Brasil e nas Américas. 
 

o aluno possa analisar criticamente o estigma do “índio 
preguiçoso”. Pode-se, ainda, explicitar habilidades relativas, 
entre outros aspectos: à discussão sobre as populações 
negras, em especial sobre a escravidão africana no Brasil e 
na América Espanhola; ao levantamento dos contingentes 
populacionais negros nos países do Caribe, onde são 
majoritários e, em menor quantidade, na Colômbia, Peru e 
Equador e, ainda, à pesquisa sobre o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) das populações indígenas e 
afrodescendentes nos países latino-americanos, para que o 
aluno possa reconhecer a grande desigualdade que atinge as 
populações negras e indígenas. 
 

O Brasil no século 
XIX 

 

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder 
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. 
  
(EF08HI15RS-1) Identificar as disputas entre os 
grupos políticos e sociais logo após declarada a 
independência, relacionando com a onda de 
revoltas e protestos nas províncias após 1824. 

Esta habilidade consiste em perceber as disputas partidárias 
entre liberais e conservadores e seus projetos políticos de 
federalismo e centralismo. Implica reconhecer que a origem 
social dessas forças, advinda do grande comércio e da 
grande propriedade de terra, e os mecanismos de 
alternância no poder, acabaram favorecendo o equilíbrio 
entre elas e, portanto, não causando transformações 
significativas na estrutura social e econômica do país. 
Na elaboração do currículo, pode-se propor que o aluno 
discuta sobre o que é um partido político e sua importância 
no jogo democrático, destacando seu programa, liderança, 
métodos de recrutamento, objetivos, alianças, campanhas 
eleitorais e seu comportamento político ao assumir o poder 
(se executou ou não seu programa político). Essas questões 
ganham relevância no contexto político contemporâneo 
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nacional, em que a democracia e a participação popular nas 
disputas partidárias ainda são recentes. Nessa linha, os 
acontecimentos políticos do Período Monárquico ganham 
uma dimensão maior, permitindo ao aluno estabelecer 
comparações com situações do presente. 
 

O Brasil no século 
XIX 

 

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder 
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. 
 
(EF08HI16RS-1) Identificar, comparar e analisar 
a diversidade política, social e regional nas 
rebeliões e nos movimentos 
contestatórios ao poder centralizado, como a 
Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada, a Rebelião 
Praieira, a Revolta Liberal e, em especial, a 
Revolução Farroupilha. 
 
(EF08HI16RS-2) Compreender o processo 
histórico da Revolução Farroupilha e sua 
importância para a formação da cultura gaúcha. 
 

Esta habilidade diz respeito a reconhecer, contrastar e 
avaliar as especificidades regionais do país a fim de 
compreender as revoltas ocorridas no período monárquico, 
especialmente durante as regências, em seus contextos 
sociais e econômicos, percebendo seus limites, alcances e 
desdobramentos. 
Na elaboração do currículo, pode-se privilegiar habilidades 
para que, utilizando mapas econômicos e demográficos do 
século XIX, o aluno possa reconhecer e distinguir as regiões 
produtoras, a densidade e a composição populacional do 
país, inferindo, a partir daí, a diversidade étnico-racial, social 
e econômica entre as regiões. Pode-se explicitar , ainda, 
habilidades como: discutir a noção de espaço histórico, 
destacando as enormes distâncias entre a capital e as 
províncias, a demora em estabelecer contatos feitos quase 
exclusivamente por via marítima e como isso afetava as 
populações das regiões mais distantes, dando-lhes a 
impressão de isolamento e abandono; compreender a 
fragilidade política do Brasil império, ameaçado de 
desagregação pelas numerosas rebeliões separatistas 
(Ceará, 1831-32; Pernambuco, 1832-35; Pará, 1835-37; 
Bahia, 1837-38; Maranhão, 1838-41; Rio Grande do Sul, 
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1835-45). Dessa maneira, espera-se que o aluno 
compreenda que o período monárquico não foi um período 
de paz e estabilidade. A habilidade está intrinsecamente 
vinculada à anterior (EF08HI15) , permitindo que o aluno 
reconheça a relação entre as disputas políticas na capital e 
os movimentos contestatórios ao poder centralizado. 
 

O Brasil no século 
XIX 

 

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder 
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 
 

(EF08HI17) Relacionar as transformações 
territoriais, em razão de questões de fronteiras, 
com as tensões e conflitos durante o Império. 
 
(EF08HI17RS-1) Analisar a Lei de Terras de 1850 
e a sua dimensão quanto aos aspectos de 
ocupação, organização fundiária e os seus 
desdobramentos na formação do território do 
Rio Grande do Sul. 
 
(EF08HI17RS-2) Correlacionar a Lei de Terras 
com a Revolução Federalista, a Guerra do 
Contestado e a Guerra de 
Canudos. 
 
(EF08HI17RS-3) Identificar as consequências da 
Lei de Terras para as camadas populares no 
Brasil. 
 
(EF08HI17RS-4) Identificar as mudanças na 
configuração geográfica por que passou o Brasil 

A habilidade diz respeito a identificar as mudanças na 
configuração geográfica por que passou o Brasil ao longo do 
século XIX, incorporando e perdendo territórios (Guiana 
Francesa e Província Cisplatina) e disputando com os países 
vizinhos (questões platinas, o caso do Acre etc.). Implica, 
ainda, perceber que as questões de fronteiras só foram 
resolvidas, em boa parte, na República. É preciso cuidado no 
desenvolvimento da habilidade, evitando uma lista 
enfadonha de datas, disputas e tratados de fronteiras. Para 
essa faixa etária, é importante perceber que o Brasil não 
“nasceu pronto”, mas foi adquirindo, pouco a pouco, a atual 
configuração geográfica e, ainda, a expansão territorial não 
foi um movimento planejado pelo Estado, mas o resultado 
de deslocamentos populacionais para além das fronteiras. 
Na elaboração do currículo, pode-se explicitar habilidades 
relativas à análise e discussão de questões atuais de 
brasileiros que atravessam fronteiras para trabalhar em 
países vizinhos (Argentina e Paraguai, em especial) ou 
mesmo para abrir negócios e comprar terras, aproveitando 
as facilidades e baixos custos desses países. Pode-se 
incorporar, também, o estudo das fronteiras estaduais, em 
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ao longo do século XIX, incorporando e 
perdendo territórios. 
 
(EF08HI17RS-5) Compreender que a expansão 
territorial não foi um movimento planejado pelo 
Estado, mas o resultado de deslocamentos 
populacionais para além das fronteiras. 
 
(EF08HI17NP-01) Relacionar as transformações 
territoriais, em razão de questões de fronteiras 
com análise das tensões, das contradições e dos 
conflitos durante o Império. 

especial do estado em que se vive: como o meu estado 
adquiriu sua atual configuração? Que grupos sociais 
(colonizadores, aventureiros, escravizados, indígenas, 
imigrantes etc.) interferiram nesse processo? Isso foi motivo 
de tensões e conflitos? Abordar questões atuais como a 
imigração dos venezuelanos. 
 

O Brasil no século 
XIX 

 

Brasil: Primeiro Reinado 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder 
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 
 

(EF08HI18) Identificar as questões internas e 
externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do 
Paraguai e discutir diferentes versões sobre o 
conflito. 
(EF08HI18RS-1) Identificar as questões internas 
e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra 
do Paraguai e discutir diferentes versões sobre 
o conflito, observando a participação da 
sociedade gaúcha no conflito, o uso de 
afrodescendentes libertos como soldados e o 
genocídio da população Guarani, sobrevivente 
das missões jesuíticas. 
 
(EF08HI18NP-01) Identificar as questões 
internas e externas sobre a atuação do Brasil na 
Guerra do Paraguai e suas contradições e a 

Esta habilidade refere-se a identificar as causas que 
resultaram na Guerra do Paraguai, destacando os interesses 
internos e externos nesse conflito, além de reconhecer a 
participação do Brasil dos escravos, na guerra, bem como as 
diferentes versões sobre o ocorrido. 
Na elaboração do currículo, pode-se abordar a participação 
de indígenas (os Terenas e os Guarani) e de negros 
escravizados nos conflitos, de ambos os lados, destacando 
os anseios dessas populações e seus dramas no desenrolar 
da guerra. O tema permite, também, o trabalho 
interdisciplinar com Geografia (estudo de fronteiras por 
meio de mapas, maquetes etc.) e com Língua Portuguesa 
(influências linguísticas, obras literárias etc.). É possível, 
ainda, utilizar-se de textos historiográficos que mostram 
diferentes interpretações sobre o conflito. 
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partir disso, discutir diferentes versões sobre o 
conflito. 

O Brasil no século 
XIX 

 

O escravismo no Brasil 
do século XIX: 
plantations e revoltas de 
escravizados, 
abolicionismo e políticas 
migratórias no Brasil 
Imperial 
 
Movimento abolicionista 
a partir das contradições 
do Segundo Reinado.  

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o 
legado da escravidão nas Américas, com base na 
seleção e consulta de fontes de diferentes 
naturezas. 
 
(EF08HI19RS-1) Conhecer e analisar a sociedade 
escravista e os movimentos de resistência e 
protagonismo na luta pela abolição. 
 
(EF08HI19RS-2) Analisar de forma crítica o 
legado da escravidão no Brasil e na sociedade 
local. 
 
(EF08HI19) Utilizar mecanismos que ajudem a 
localizar e entender a importância da cultura 
africana e demais correntes migratórias na 
formação da cultura brasileira. 

A habilidade consiste em discutir o legado da escravidão nas 
Américas, questionando as “justificativas” da escravidão 
negra e sua existência por tempo tão demorado no Brasil e 
também em Cuba (1888 e 1886, respectivamente). O aluno 
deve perceber a presença de grandes contingentes 
populacionais negros nos países do Caribe e, em menor 
número, mas ainda assim significativo, na Colômbia, Peru e 
Equador. 
Na elaboração do currículo, é possível contemplar 
habilidades para que o aluno possa reconhecer a grande 
desigualdade que atinge as populações afrodescendentes 
nos países latino-americanos , por meio de pesquisa e 
análise do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  Pode-
se, ainda, propor que o aluno levante informações sobre a 
Lei de Terras (1850) compreendendo que, na contramão de 
uma reforma agrária, esta legislação tornou praticamente 
inviável aos pobres (negros libertos, mestiços, indígenas e 
quilombolas) a propriedade da terra, o que trouxe 
insegurança e desamparo a essas populações. 
 

O Brasil no século 
XIX 

 

O escravismo no Brasil 
do século XIX: 
plantations e revoltas de 
escravizados, 
abolicionismo e políticas 
migratórias no Brasil 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das 
estruturas sociais da atualidade com os legados 
da escravidão no Brasil e discutir a importância 
de ações afirmativas. 
 
(EF08HI20RS-1) Identificar e relacionar aspectos 

Esta habilidade diz espeito a reconhecer e associar a 
herança da escravidão ao preconceito enraizado na 
sociedade brasileira, bem como perceber que a 
consequente desigualdade e pobreza que assola a maioria 
da população nacional precisa ser compreendida em sua 
dimensão etnorracial, daí a importância das ações 
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Imperial 
 

das estruturas sociais da atualidade com os 
legados da escravidão e discutir a importância 
de ações afirmativas. 
 
(EF08HI20RS-2) Reconhecer e associar a 
herança da escravidão ao preconceito enraizado 
na sociedade brasileira. 
  
(EF08HI20RS-3) Perceber a desigualdade e a 
pobreza que assola parte da população 
nacional, em sua dimensão étnico- racial. 
 
(EF08HI20NP-01) Identificar aspectos que 
ajudem a entender a origem do preconceito 
racial e social a partir das relações emergidas 
durante a escravidão. 
 

afirmativas. A habilidade dá continuidade à anterior 
(EF08HI19) ao trazer a questão para a atualidade. 
Na elaboração do currículo, é importante que o aluno possa 
identificar as marcas da escravidão na sociedade local, o que 
pode ser feito de várias maneiras: - identificar apelidos com 
carga negativa (“negão”, “tição” etc.): as pessoas que 
recebem esses apelidos se sentem confortáveis com esse 
tipo de identificação?  - mapear os bairros com maior 
concentração de população negra: qual é o nível 
socioeconômico de seus moradores? Por que o negro é 
relacionado à periferia? - detectar a presença de negros em 
propagandas ou programas de televisão, e anúncios de 
revistas, comparando com a presença de brancos: qual a 
porcentagem de participação de cada grupo? Em que 
contexto os negros aparecem como protagonistas ou 
coadjuvantes?  - verificar, em sua cidade de vivência, como é 
o convívio com pessoas de religião de matriz africana: há 
preconceito religioso?  É importante explicitar, no currículo, 
que o debate dessas e outras questões deve ser conduzido 
em defesa de ações afirmativas, de maneira que o aluno 
compreenda que toda discussão sobre justiça social no Brasil 
passa pelo enfoque étnico-racial. 
 

O Brasil no século 
XIX 

 

Políticas de extermínio 
do indígena durante o 
Império dentro do 
processo de aculturação 
dos povos indígenas. 

(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas 
oficiais com relação ao indígena durante o 
Império. 
 
(EF08HI21RS-1) Conhecer e analisar o decreto 

A habilidade consiste em analisar o decreto imperial de 
1845, praticamente o único documento indigenista do 
Império, reconhecendo que ele não representou uma 
ruptura profunda em relação às legislações do período 
colonial, mas trouxe algumas mudanças significativas, entre 
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 imperial de 1845 e seus desdobramentos. 
 
(EF08HI21RS-2) Analisar e discutir a história 
indígena no Brasil e no Estado durante o 
período imperial, analisando as consequências 
para essas comunidades. 
 
(EF08HI21NP-01) Identificar e analisar as 
políticas oficiais e acadêmicas que surgiram com 
o objetivo de integrar o indígena como 
elemento da cultura brasileira durante o 
Império. 

elas, a política de “assimilação”, com o objetivo de integrar o 
índio na sociedade brasileira, desde que ele deixasse de ser 
indígena. Daí a presença dominante das ordens religiosas 
que dividiram com o Estado os encargos relativos à questão 
indígena. A habilidade dá sequência e aprofunda a 
(EF08HI14). 
Na elaboração do currículo, pode-se considerar a 
possibilidade de debater a questão indígena, prevendo 
aprendizagens relativas a aspectos como: Onde estão as 
populações indígenas do Brasil? Índio tem história? Dessa 
maneira, pode-se especificar habilidades relativas a que o 
aluno possa constatar o desconhecimento e os estereótipos 
sobre os povos indígenas, como, por exemplo, eles estão 
“desaparecendo”, são “preguiçosos” ou não existem mais 
“índios puros”. O próprio pensamento de intelectuais 
ligados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 
durante o século XIX, foi pautado pela ideia de que os índios 
não teriam história e que estavam em um estágio inferior da 
escala civilizacional. É importante destacar que a cultura 
indígena, como outras culturas, não é estática e imutável, 
mas está sujeita a transformações, e que elas vêm 
acontecendo desde os primeiros contatos com os 
colonizadores. É a diversidade da sociedade brasileira que 
deve ser reconhecida e respeitada, sobretudo a dos povos 
indígenas, que apresentam diferenças culturais significativas 
entre si. 
 

O Brasil no século A produção do (EF08HI22) Discutir o papel das culturas A habilidade consiste em compreender e debater sobre a 
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XIX 
 

imaginário nacional 
brasileiro: cultura 
popular, representações 
visuais, letras e o 
Romantismo no Brasil 
 

letradas, não letradas e das artes na produção 
das identidades no Brasil do século XIX. 
 
(EF08HI22RS-1) Conhecer a literatura e a arte no 
contexto histórico do Brasil Imperial. 
 
(EF08HI22RS-2) Reconhecer a Literatura como 
produto dos seres históricos, analisando autores 
e obras (por exemplo: Castro Alves). 
 
(EF08HI22RS-3) Reconhecer obras e festejos 
populares de influência indígena, africana e 
portuguesa. 
 
(EF08HI22NP-01) Discutir o papel das culturas 
letradas, não letradas e das artes na produção 
das identidades no Brasil do século XIX como 
característica da cultura brasileira. 

diversificada produção cultural do período imperial no bojo 
da formação do nacionalismo e das identidades brasileiras. 
Estende-se às obras e festejos populares que traziam em si 
conjuntos de valores negros, indígenas e portugueses. 
Na elaboração do currículo, é importante assegurar que o 
aluno compreenda as diferentes formas de manifestações 
artísticas brasileiras: uma acadêmica, tendo como fonte de 
referência o modelo europeu adaptado ao arquétipo 
nacional e outra popular, negra e mestiça, que circulava fora 
dos salões da Corte. Pode-se, ainda, considerar a 
possibilidade de conhecer festejos populares da região – 
Congada, Reisado, Boi Bumbá, Festa de Reis, Entrudos, Festa 
do Divino, Cavalhadas etc. –, buscando identificar suas 
origens e acréscimos de elementos negros e indígenas. A 
habilidade permite, ainda, um trabalho interdisciplinar com 
Língua Portuguesa para o estudo de obras clássicas 
românticas. 
 

Configurações do 
mundo no século 

XIX 
 

Nacionalismo, 
revoluções e as novas 
nações europeias com 
destaque para Itália, 
Alemanha 
 

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as 
ideologias raciais e o determinismo no contexto 
do imperialismo europeu e seus impactos na 
África e na Ásia. 
 
(EF08HI23RS-1) Analisar e compreender o 
impacto dos ideais do imperialismo europeu, 
decorrentes do século XIX, presentes na história 
do Rio Grande do Sul. 
 

A habilidade diz respeito a reconhecer o papel das 
ideologias raciais (darwinismo social) para justificar o 
domínio do Ocidente, entendido, então, como “civilização 
superior”, sobre a Ásia e a África, ajudando a construir a 
ideia de “missão civilizatória” das potências imperialistas. O 
aluno deve perceber que, na esteira desse pensamento, 
formou-se a doutrina do racismo científico e da eugenia: 
além disso, que as ideologias raciais encobriram a intensa 
exploração econômica da África e da Ásia como fontes de 
matérias-primas e mercado consumidor dos produtos 
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(EF08HI23RS-2) Reconhecer o papel das 
ideologias raciais que justificaram os discursos 
de dominação e ocupação sobre a Ásia e a 
África, impactando na dinâmica cultural da 
América. 
 
(EF08HI23RS-3) Compreender a influência 
cultural europeia expressa no desenvolvimento 
histórico do Rio Grande do Sul. 
 
(EF08HI23NP-01) Estabelecer relações causais 
entre as ideologias raciais e o determinismo no 
contexto do imperialismo europeu e seus 
impactos na África e na Ásia no contexto da 
disputa de novos mercados resultantes da 
Segunda Revolução Industrial. 
 
(EF08HI23NP-02) Compreender o movimento 
imigratório europeu para o Brasil, destacando o 
contexto de inserção em Nova Petrópolis. 
 
(EF08HI23NP-03) Conhecer as causas e efeitos 
do conflito dos Muckers dentro do contexto da 
Imigração Alemã. 

europeus. Deve-se, ainda, descrever os efeitos da 
dominação europeia nos países africanos e asiáticos, onde 
os territórios foram divididos arbitrariamente, sem 
considerar as divisões étnicas e culturais, o que forçou 
aproximações de grupos rivais e destruiu tradições, 
costumes e crenças religiosas. 
Na elaboração do currículo, pode-se considerar a 
possibilidade de um trabalho interdisciplinar com Ciências 
para discutir o evolucionismo de Darwin e como ele se 
desdobrou em ideologias raciais. É importante também que 
o aluno possa analisar de que maneira a ciência trata a 
questão racial hoje, identificando, em revistas em 
quadrinhos como “O Fantasma”, “Tarzan” e “Tintim no 
Congo”, como são mostrados os protagonistas brancos (os 
dois primeiros, norte-americanos e o terceiro, belga) - mais 
inteligentes e fortes – e os nativos, mostrados como 
subservientes e ingênuos. O aluno deve reconhecer, nos 
episódios, a mensagem racista e preconceituosa em relação 
aos povos africanos. Há, ainda, a oportunidade de discutir os 
conceitos de imperialismo, racismo e determinismo, ainda 
hoje presentes no senso comum. 
 

Configurações do 
mundo no século 

XIX 
 

Uma nova ordem 
econômica: as demandas 
do capitalismo industrial 
e o lugar das economias 

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, 
utilizados pelos europeus, procedentes do 
continente africano durante o imperialismo e 
analisar os impactos sobre as comunidades 

A habilidade consiste em identificar as riquezas minerais 
extraídas da África (minérios como ferro, ouro, diamantes, 
carvão, estanho, zinco etc.) e sua importância para as 
indústrias europeias, bem como reconhecer que a 
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africanas e asiáticas nas 
dinâmicas globais 
 
Pensamento social ligado 
à burguesia: Liberalismo, 
Positivismo e 
Darwinismo.  
Pensamento social ligado 
ao proletariado: 
Socialismo, Socialismo 
utópico e Científico e 
Anarquismo. 
 

locais na forma de organização e exploração 
econômica. 
 
(EF08HI24RS-1) Identificar as riquezas minerais 
extraídas da África e sua importância para as 
indústrias europeias no contexto da Revolução 
Industrial. 
 
(EF08HI24NP-01) Reconhecer as principais 
teorias do pensamento social do século XIX e 
suas influências dentro das contradições 
históricas dos sistemas econômicos 
emergentes.  

infraestrutura moderna introduzida pelos europeus na 
África (estradas, vias férreas, portos etc.) estava a serviço 
dos interesses econômicos imperialistas e pouco contribuiu 
para o desenvolvimento do continente. O aluno deve 
compreender que as indústrias, atividades artesanais e a 
produção local de alimentos foram praticamente destruídas 
pela importação de gêneros europeus baratos produzidos 
em série e, ainda, que a monocultura, o trabalho forçado e o 
abandono da produção alimentar provocaram subnutrição, 
fome e epidemias, destruíram o comércio interno no 
continente e tornaram os Estados africanos dependentes do 
mercado externo. 
Na elaboração do currículo, pode-se prever que o aluno 
utilize mapas econômicos da África do século XIX para 
identificar as regiões produtoras de minérios, produtos 
oleaginosos e noz de cola (matéria-prima para a indústria de 
bebidas). É possível, ainda, que o aluno estabeleça relações 
com o presente, mostrando que as riquezas africanas ainda 
são disputadas por nações estrangeiras, como a China e o 
Japão. 
 

Configurações do 
mundo no século 

XIX 
 

Os Estados Unidos da 
América e a consolidação 
de seu domínio sobre a 
América Latina no século 
XIX a partir de 
mecanismos de 
dominação através de 

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar 
aspectos das relações entre os Estados Unidos 
da América e a América Latina no século XIX. 
 
(EF08HI25RS-1) Compreender a política externa 
dos Estados Unidos em relação à América Latina 
no contexto do século XIX, reconhecendo as 

A habilidade refere-se a compreender a política externa dos 
Estados Unidos em relação à América Latina no contexto do 
imperialismo do século XIX, reconhecendo suas intervenções 
militares na América Central e no México realizadas sob os 
lemas da Doutrina Monroe e do Destino Manifesto. Supõe, 
ainda, identificar e compreender as anexações de territórios 
e a exploração de minérios, petróleo, carvão e gêneros 
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doutrinas e 
investimentos. 
Desenvolvimento dos 
EUA a partir da Guerra 
da Secessão com a 
vitória do norte sobre o 
sul. 

intervenções militares na América Central e no 
México. 
 
(EF08HI25NP-01) Caracterizar e contextualizar 
aspectos das relações entre os Estados Unidos 
da América e a América Latina no século XIX 
dentro do contexto e do desenvolvimento do 
Sistema Capitalista. 

tropicais em proveito do desenvolvimento industrial norte-
americano. 
Na elaboração do currículo, pode-se prever a utilização de 
mapas políticos e econômicos do continente americano, de 
maneira que o aluno possa destacar os países detentores de 
matérias-primas e produtores de gêneros tropicais e o 
destino desses produtos para os Estados Unidos e também 
para a Inglaterra. É importante, ainda, que possa identificar 
o papel do Brasil nesse contexto, cuja produção de café, 
cacau, borracha, algodão, couro, carne e tabaco também foi 
destinada ao mercado externo, com a intermediação de 
capitalistas britânicos e norte-americanos. Deve analisar 
também as guerras e intervenções dos Estados Unidos na 
América Latina, destacando: a) A Guerra Mexicano-
Americana (1846-1848), na qual o México perdeu quase 
metade do seu território e os Estados Unidos ampliaram o 
seu em cerca de um quarto; b) O interesse dos Estados na 
independência do Panamá (Guerra dos Mil Dias, 1899-1902) 
para obter o controle da zona do canal; c) A participação dos 
Estados Unidos na independência de Cuba (Guerra Hispano-
Americana, 1898), que levou à ocupação colonialista da ilha 
pelos norte-americanos. 
 

Configurações do 
mundo no século 

XIX 
 

O imperialismo europeu 
e a partilha da África e 
da Ásia 
 

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o 
protagonismo das populações locais na 
resistência ao imperialismo na África e Ásia. 
 
(EF08HI26RS-1) Conhecer as várias formas de 

Esta habilidade diz respeito a reconhecer as várias formas de 
resistência das populações africanas e asiáticas contra os 
dominadores estrangeiros no contexto do imperialismo do 
século XIX: guerras, sabotagens, guerrilhas, manifestações 
populares etc. 
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resistência das populações africanas e asiáticas 
contra os dominadores estrangeiros no 
contexto do imperialismo do século XIX. 
 

Na elaboração do currículo, é importante contemplar 
habilidades relativas a identificar o protagonismo de 
africanos e asiáticos na luta contra o imperialismo europeu, 
em que se pode destacar: as Guerras do Ópio (China, 1839-
42 e 1856-60), a Guerra dos Sipaios (Índia, 1857), a Guerra 
dos Boxers (China, 1899-1900), a Guerra Anglo-Zulu (sul da 
África, 1879), a Guerra de Gungunhana (Moçambique, 1894-
1906), bem como os levantes em Serra Leoa, Zimbábue, 
Angola, Namíbia, Tanzânia, Costa do Marfim, Gana etc. O 
aluno deve, ainda, reconhecer que as populações nativas 
não ficaram impassíveis ante a invasão e a exploração de 
seus territórios pelas potências imperialistas e que 
resistiram como puderam, seja pelas armas, por sabotagens, 
fugas e, inclusive, por ações de líderes messiânicos e 
profetas anti europeus que pregavam a desobediência às 
autoridades brancas. 
 

Configurações do 
mundo no século 

XIX 
 

Pensamento e cultura no 
século XIX: darwinismo e 
racismo 
O discurso civilizatório 
nas Américas, o 
silenciamento dos 
saberes indígenas e as 
formas de integração e 
destruição de 
comunidades e povos 
indígenas 

(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. 
 
(EF08HI27RS-1) Conhecer e discutir os efeitos 
dos discursos civilizatórios, nascidos no 
contexto das ideologias raciais, para as 
populações indígenas e negras nas Américas. 

A habilidade consiste em reconhecer e avaliar os efeitos dos 
discursos civilizatórios, nascidos no contexto das ideologias 
raciais, para as populações indígenas e negras nas Américas. 
A habilidade requer a retomada do aprendizado anterior, 
realizado na habilidade (EF08HI23), focando, agora, os 
impactos negativos do determinismo social e racial para a 
América Latina. 
Na elaboração do currículo, é importante explicitar 
aprendizagens relativas aos povos latino-americanos: o que 
comumente se pensa dos bolivianos, peruanos, argentinos e 
mexicanos? Por que os países latino-americanos tiveram um 
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A resistência dos povos e 
comunidades indígenas 
diante da ofensiva 
civilizatória 
 

desenvolvimento diferente dos Estados Unidos? Isso inclui 
os brasileiros? Por que existiram mais ditaduras na América 
Latina do que nos Estados Unidos? Dessa maneira, o aluno 
pode identificar desconhecimentos, distorções e 
estereótipos que são, em boa parte, herdados das ideologias 
raciais disseminadas nos países latino-americanos entre 
1890 e 1920. A análise de alguns excertos extraídos de obras 
como “Pueblo enfermo” (1909), de Alcides Arguedas e 
“Nuestra América” (1903), de Carlos Otávio Bunge, podem 
contribuir para compreender o pensamento racial da época, 
que influenciou a elite dos países latino-americanos, daí 
inferindo sua repulsa à democracia, à sociedade de massas e 
à mistura de povos, bem como o pensamento 
autodepreciativo das populações latino-americanas, que se 
veem como povos preguiçosos, incapazes, avessos ao 
trabalho, sem espírito empreendedor e sem caráter 
(trapaceiros). Há a oportunidade de discutir as políticas 
migratórias no Brasil Imperial, no contexto das ideologias 
raciais, como meio de “branqueamento” da população 
brasileira. Pode-se, ainda, investigar o racismo e o 
darwinismo social de Sílvio Romero e Nina Rodrigues, bem 
como as contradições de Euclides da Cunha, surpreendido 
com a resistência dos sertanejos de Canudos. 
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HISTÓRIA - 9º ANO 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES  COMENTÁRIOS E POSSIBILIDADES PARA O CURRÍCULO 

O nascimento da 
República no Brasil a 
partir do 
enfraquecimento da 
Monarquia e os 
processos históricos 
até a metade do 
século XX 
 

Experiências 
republicanas e práticas 
autoritárias: as tensões e 
disputas do mundo 
contemporâneo 
A proclamação da 
República e seus 
primeiros 
desdobramentos 
 

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os 
principais aspectos sociais, culturais, 
econômicos e políticos da emergência da 
República no Brasil. 
 
 
(EF09HI01RS-1) Caracterizar a sociedade 
brasileira na época da Proclamação da 
República, no que tange à cultura, à economia e 
à política, no contexto do final do século XIX e 
no começo do XX. 
 
(EF09HI01RS-2) Analisar os mecanismos de 
poder da República Velha, reconhecendo o 
papel da “política dos governadores” e do 
coronelismo na manutenção desse sistema.  
(EF09HI01RS-3) Analisar a Constituição de 1891, 

A habilidade diz respeito a caracterizar a sociedade 
brasileira na época da Proclamação da República, no que 
tange à cultura, economia e política, no contexto do final do 
século XIX e começo do XX. Destaca-se, neste período, 
dentre outros aspectos, a enorme desigualdade social entre 
as elites (fazendeiros e grandes comerciantes) e a população 
pobre.  Na elaboração do currículo, é possível trabalhar os 
mecanismos de poder da República Velha, consolidados pela 
“política dos governadores”, o voto de cabresto e o 
coronelismo. Analisar a Constituição de 1891 relacionando o 
federalismo com o fortalecimento das oligarquias regionais, 
avaliando os motivos pelos quais a extensão do direito de 
voto (universal, masculino e aberto) não significou a efetiva 
participação política da população. É importante 
contextualizar a emergência da República ao período da 
Belle Époque com sua visão otimista e modernizadora que, 
no Brasil, se traduziu na execução, nas grandes capitais, de 
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relacionando o federalismo com o 
fortalecimento das oligarquias regionais. 
 
(EF09HI01RS-4) Compreender a emergência da 
República, relacionando-a ao período da Belle 
Époque, com sua visão otimista e 
modernizadora. 

obras urbanas grandiosas, de inspiração europeia, 
financiadas pela riqueza da borracha, do cacau e do café.  

O nascimento da 
República no Brasil 
e os processos 
históricos até a 
metade do século 
XX 
 

Experiências 
republicanas e práticas 
autoritárias: as tensões e 
disputas do mundo 
contemporâneo 
A proclamação da 
República e seus 
primeiros 
desdobramentos 
 
(República da Espada e 
República Oligárquica) 

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos 
da história republicana, identificando 
particularidades da história local e regional até 
1954. 
 
(EF09HI02RS-1) Entender a linha do tempo da 
História Republicana, diferenciando fases 
distintas e reconhecendo as mudanças sociais, 
políticas e econômicas pelas quais o país passou 
nesse período. 
 
(EF09HI02RS-2) Listar elementos da história 
local ou regional que permitam relacionar com 
aspectos da República brasileira do período até 
1954. 
 
(EF09HI02RS-3) Analisar a influência do 
positivismo na política do Rio Grande do Sul e 
os desdobramentos da Revolução Federalista. 
 
(EF09HI02RS-4) Conhecer e analisar revoltas 

Esta habilidade se refere a entender a História Republicana 
como um todo, diferenciando fases distintas: República 
Velha, Era Vargas, estendendo-se até o Segundo Governo de 
Vargas, e reconhecendo as mudanças sociais, políticas e 
econômicas que o país passou nesse período. Na elaboração 
do currículo, há oportunidade de investigar elementos da 
história local ou regional que permitam relacionar com 
aspectos da República brasileira do período: instalações 
urbanas da primeira metade do século XX (estação 
ferroviária, escola, prefeitura, farmácia etc.), nomes de ruas 
e praças que rememoram personagens ou fatos 
republicanos, famílias tradicionais e sua relação com o 
poder local e regional, moradores que participaram da 
Segunda Guerra Mundial, de revoltas urbanas ou 
movimentos sociais (cangaço, messianismo etc.), bem como 
relatos orais de idosos sobre fatos ou personagens da 
história republicana.  
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urbanas ou movimentos sociais (Cangaço, 
Messianismo, Tenentismo, Contestado etc.), 
bem como relatos orais de idosos sobre fatos 
ou personagens da história republicana 
brasileira. 
 

O nascimento da 
República no Brasil 
e os processos 
históricos até a 
metade do século 
XX 
 

A questão da inserção 
dos negros no período 
republicano do pós-
abolição 
Os movimentos sociais e 
rurais e urbanos 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. 
 
(EF09HI03RS-1) Compreender e avaliar a 
inserção da população negra na sociedade 
brasileira urbana e rural, que se deu por 
diversos caminhos. 
 
EF09HI03RS-2) Compreender que a mudança de 
status de escravo para homem livre não mudou 
automaticamente a partir da abolição. 
 
(EF09HI03RS-3) Analisar se há relação entre a 
situação de pobreza e de abandono da maioria 
da população negra nas cidades e as revoltas 
populares da República Nova: Vintém (Rio de 
Janeiro, 1879), Vacina (Rio de Janeiro, 1906) e 
Chibata (Rio de Janeiro, 1910).  
 

A habilidade consiste em compreender que a inserção da 
população negra na sociedade brasileira urbana e rural se 
deu por diversos caminhos (migração para os grandes 
centros, permanência nas fazendas, trabalho de parceria no 
campo), sem que houvesse efetiva melhoria nas condições 
de vida dessa parcela da população brasileira. Na 
elaboração do currículo, é possível destacar que a 
população negra não permaneceu inerte e afastada da vida 
nacional à espera de concessões do governo. Nesse sentido, 
vale sublinhar que a abolição não se deveu a uma 
generosidade da Princesa Isabel, mas foi o resultado de 
movimentos sociais em que escravos, libertos e livres 
participaram ativamente. É importante ao aluno 
compreender que a mudança de status de escravo para 
homem livre não muda a mentalidade social da 
inferioridade do negro, nem apaga o legado da escravidão. 
Contextualizar a abolição e o advento da República à 
disseminação das teorias racialistas, ao discurso da 
inferioridade racial e ao ideal de branqueamento como um 
projeto nacional, inferindo, a partir daí, a construção do 
mito da democracia racial, que contribuiu ainda mais para a 
exclusão das populações negras. Pode-se debater a questão 
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negra e o racismo à luz da Lei Afonso Arinos (Lei 1.390, de 
1951), a primeira lei contra o racismo. Pode-se, também, 
propor habilidades ligadas a pesquisar o fato que motivou a 
promulgação dessa lei e discutir por que ninguém foi preso 
com base nela. É possível, ainda, relacionar a situação de 
pobreza e abandono da maioria da população negra nas 
cidades às revoltas populares: Vintém (Rio de Janeiro, 1879), 
Vacina (Rio de Janeiro, 1906) e Chibata (Rio de Janeiro, 
1910).  

O nascimento da 
República no Brasil 
e os processos 
históricos até a 
metade do século 
XX 
 

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 
 

(EF09HI04) Discutir a importância da 
participação da população negra na formação 
econômica, política e social do Brasil. 
 
(EF09HI04RS-1) Compreender e destacar o 
papel da população negra na história do Brasil e 
do Rio Grande do Sul, percebendo sua atuação 
em movimentos sociais, na criação de uma 
imprensa especializada, bem como em 
manifestações artísticas e culturais durante a 
primeira metade do século XX. 
 
(EF09HI04RS-2) Reconhecer a participação da 
população negra durante a primeira metade do 
século XX nas dinâmicas sociais, econômicas, 
políticas e culturais no Rio Grande do Sul. 
 

A habilidade consiste em compreender e destacar o papel 
da população negra na história do Brasil, percebendo sua 
atuação em movimentos sociais, na criação de uma 
imprensa especializada e em manifestações artísticas e 
culturais durante a primeira metade do século XX. Para essa 
faixa etária, importa destacar que a população negra não 
ficou passiva diante de todas as dificuldades enfrentadas, 
mas atuou em diversos setores da vida nacional, 
demonstrando união e autoestima mesmo diante de uma 
sociedade preconceituosa e discriminadora. Na elaboração 
do currículo, é possível pesquisar a participação da 
população negra durante a primeira metade do século XX 
nos movimentos operários e sindicais, no teatro, na 
educação (fundação de escolas para negros), em 
associações carnavalescas, na música e no futebol. Todos 
esses setores lutaram contra a discriminação e o 
preconceito, como, por exemplo, na proibição 
governamental da inclusão de jogadores negros na seleção 
nacional em 1920 e na tentativa de impedir a viagem à Paris 
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do grupo musical Oito Batutas, liderado por Pixinguinha, em 
1922. É importante, ainda, conhecer o trabalho da Frente 
Negra Brasileira (FNB), associação que existiu de 1931 a 
1937 e mobilizou milhares de negros e negras a lutarem por 
seus direitos, especialmente quanto ao acesso à educação. 
A imprensa negra pode ser acessada online no portal do 
Arquivo Público de São Paulo e no portal Imprensa Negra da 
Universidade de São Paulo.  

O nascimento da 
República no Brasil 
e os processos 
históricos até a 
metade do século 
XX 
 

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. 
 
(EF09HI05RS-1) Compreender os “projetos 
modernizadores” que transformaram vários 
centros urbanos, no início do século XX, nas 
primeiras metrópoles do país, analisando suas 
contradições. 
 
(EF09HI05RS-2) Discutir a importância do 
saneamento básico e da saúde pública no 
controle de doenças e epidemias. 
 
(EF09HI05NP-01) Identificar traços de 
fortalecimento da identidade nacional como 
reflexo do deslocamento do eixo econômico do 
rural para o urbano.  

A habilidade consiste em compreender os “projetos 
modernizadores” que, entre o final do século XIX e começo 
do século XX, transformaram vários centros urbanos nas 
primeiras metrópoles do país, bem como avaliar suas 
contradições (falta de moradia, infraestrutura insuficiente, 
falta de transporte, problemas com o abastecimento de 
água e alimentos, subemprego, mendicância etc.), tendo por 
referência a região em que vive o aluno. Deve-se destacar 
que a urbanização afetou apenas as grandes cidades e não 
alterou o resto do país, sendo que o Brasil permaneceu 
sendo um país rural. Na elaboração do currículo, pode-se 
destacar a história da capital ou de uma grande cidade do 
estado em que vive o aluno, mapeando as reformas e 
transformações pelas quais ela passou (abertura de ruas e 
avenidas, praças, calçamentos, rede de luz, telefone, 
agência de correios e telégrafo, salas de cinema etc.) e 
identificando que grupo social era beneficiado pela política 
modernizadora e a contradição entre urbanização e 
expansão da pobreza e do subemprego. No caso do Rio de 
Janeiro, por exemplo, é emblemática a reforma de Pereira 
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Passos, que, atrelada ao saneamento da cidade, mudou a 
paisagem urbana com a operação “Bota Abaixo”, que afetou 
a vida da população pobre e negra da cidade, resultando na 
Revolta da Vacina. A habilidade permite discutir a 
importância do saneamento básico e da saúde pública no 
controle de doenças e epidemias, destacando diversos 
aspectos da infraestrutura da cidade: rede de água e esgoto, 
galerias pluviais, coleta de lixo etc. Há oportunidade de um 
trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa, no estudo 
de obras literárias relacionadas à sociedade urbana ou rural 
do período; com Biologia, na investigação de doenças e 
epidemias da época; e com Geografia, na análise do 
processo de urbanização e estudo do mapa da cidade.  

O nascimento da 
República no Brasil 
e os processos 
históricos até a 
metade do século 
XX 
 

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). 
 
(EF09HI06RS-1) Compreender o significado 
histórico do trabalhismo para a conquista dos 
direitos sociais. 
 
(EF09HI06RS-2) Compreender o protagonismo 
político do trabalhismo, destacando suas lutas 
antes mesmo do governo Vargas. 
 
(EF09HI06RS-3) Refletir sobre as relações de 
trabalho no campo, onde as leis trabalhistas 

A habilidade consiste em conhecer e discutir o significado 
histórico do trabalhismo para a conquista dos direitos 
sociais e, por conseguinte, da própria cidadania, o que 
envolve a formação da classe trabalhadora e suas relações 
com o Estado. Compreender, também, o protagonismo 
político do trabalhismo, destacando que a luta pela jornada 
de 8 horas e outros direitos trabalhistas é muito anterior à 
criação do Ministério do Trabalho (1930), da CLT (1943) e do 
próprio “trabalhismo” ocorridos no governo Vargas. Na 
elaboração do currículo, pode-se prever habilidades 
relacionadas à pesquisa, em fontes diversas (internet, 
arquivos de sindicatos, relatos orais de aposentados idosos 
etc.), sobre o movimento operário na Primeira República e o 
trabalhismo na Era Vargas. Há oportunidade, também, para 
refletir as relações no campo onde foi mantida a dominação 
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demoraram a chegar. 
 
(EF09HI06RS-4) Conhecer a importância da 
implantação das leis trabalhistas na Era Vargas, 
refletindo sobre suas alterações, perdas e 
ganhos posteriores. 
  
 
(EF09HI06NP-01) Identificar os modelos 
Populistas e suas diferentes posturas sociais e 
econômicas. 
 
(EF09HI06NP-02) Analisar as intervenções e 
restrições impostas pelo Estado Novo dentro do 
contexto da sociedade de Nova Petrópolis, bem 
como seus efeitos e consequências para a 
cultura local. 
  

dos coronéis sobre os trabalhadores rurais (excluídos das 
leis trabalhistas). Pode-se, ainda, relacionar a implantação 
das leis trabalhistas da Era Vargas com a recente reforma da 
CLT (2017), considerando seus contextos históricos, 
interesses envolvidos, perdas e ganhos.  

O nascimento da 
República no Brasil 
e os processos 
históricos até a 
metade do século 
XX 
 

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. 
 
 
 
(EF09HI07RS-1) Compreender e relatar a 
situação dos povos indígenas e das populações 
afrodescendentes, identificando ações 

A habilidade consiste em explicar a situação dos povos 
indígenas e das populações afrodescendentes, identificando 
ações (governamentais ou não) de inclusão ou exclusão 
desses grupos na sociedade brasileira durante a República 
(até 1964). Em relação aos afrodescendentes, deve-se 
retomar as habilidades (EF09HI03) e (EF09HI04), uma vez 
que o contexto histórico não se alterou para esses grupos, 
atualizando, porém, o protagonismo de personalidades 
negras do período. A questão indígena pode ser entendida 
no âmbito da expansão das atividades econômicas em 



 

83 
 

(governamentais ou não) de inclusão ou 
exclusão desses grupos na sociedade brasileira 
durante a República (até 1964), dentre as quais 
o estabelecimento do Serviço de Proteção ao 
Índio e da política indigenista de “integração do 
índio à sociedade nacional”. 
 
(EF09HI07RS-2) Identificar o protagonismo de 
personalidades negras do período. 
(EF09HI07RS-3) Compreender a questão 
indígena no âmbito da expansão das atividades 
econômicas em direção às regiões 
tradicionalmente ocupadas por povos 
indígenas, resultando em conflitos entre os 
povos indígenas e as frentes de expansão 
econômica extrativistas, mineradoras, pecuárias 
e agrícolas 

direção às regiões tradicionalmente ocupadas por povos 
indígenas, resultando em conflitos com fazendeiros, 
pecuaristas etc. A criação do Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI), em 1910, inspirada na “proteção fraternal” proposta 
por Rondon, fortaleceu a tutela do Estado, resultando na 
criação de reservas indígenas e na sedentarização de povos 
errantes. Na elaboração do currículo, pode-se considerar a 
possibilidade de investigar particularidades da história local 
ou regional relativas a conflitos entre indígenas e 
fazendeiros, pecuaristas, mineradores, extrativistas, 
construtoras e empreiteiras de obras públicas. Pode-se 
debater a questão negra e o racismo à luz da Lei Afonso 
Arinos (Lei 1.390, de 1951), a primeira lei contra o racismo. É 
possível pesquisar o fato que motivou a promulgação dessa 
lei e discutir por que ninguém foi preso com base nela. É 
importante, ainda, pesquisar o protagonismo negro em 
diversos setores, como no Teatro Experimental do Negro, 
criado por Abdias Nascimento, em 1944, e diversos clubes 
sociais surgidos em todo o Brasil, como o carioca 
Renascença Clube, de 1951, e o paulistano Aristocrata, 
fundado em 1961.  

O nascimento da 
República no Brasil 
e os processos 
históricos até a 
metade do século 
XX 
 

Anarquismo e 
protagonismo feminino 
 a partir dos movimentos 
que aconteceram na 
Europa e nos EUA. 

(EF09HI08) Identificar as transformações 
ocorridas no debate sobre as questões da 
diversidade no Brasil durante o século XX e 
compreender o significado das mudanças de 
abordagem em relação ao tema. 
 
 

A habilidade diz respeito a identificar mudanças que a ideia 
ou o conceito de diversidade sofreu durante o século XX, 
que podem ser sintetizadas como, por exemplo: 1) 
reconhecimento da existência de “outras culturas”, 
coadjuvantes e inferiores frente a uma cultura superior e 
dominante; 2) movimento multicultural que enfatiza as 
diferenças e as considera um produto da história, do poder 
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(EF09HI08RS-1) Reconhecer que a ideia ou o 
conceito de diversidade sofreu mudanças 
durante o século XX. 
 
(EF09HI08RS-2) Compreender que somos uma 
nação multirracial e pluriétnica. 
 
(EF09HI08RS-3) Compreender a cultura 
brasileira e gaúcha em suas múltiplas 
dimensões, entendendo- as no pluralismo e nas 
especificidades. 

e das ideologias. Trata-se de uma habilidade complexa, que 
exige conhecimentos prévios e raciocínio abstrato para 
trabalhar categorias teóricas. Para essa faixa etária, importa 
destacar que a sociedade brasileira não é uma mistura de 
raças que anula as diferenças, nem é um todo homogêneo, 
mas é constituída por um mosaico étnico-racial, no qual as 
diferenças são produzidas em relações assimétricas e 
desiguais.  Na elaboração do currículo, pode-se prever uma 
problematização inicial para verificar conhecimentos prévios 
e estereótipos a respeito da formação da sociedade 
brasileira: existe um brasileiro típico? Que características 
físicas e culturais são tipicamente brasileiras? É possível 
pensar em um tipo único de brasileiro? Por quê? Do século 
XIX até a década de 1970, o discurso sobre a nacionalidade 
pautava-se pela ótica da mistura, segundo a qual a 
sociedade brasileira era constituída pela mistura das três 
raças: o branco como protagonista, e o indígena e o negro 
como coadjuvantes na formação da nação. Portanto, 
definia-se a nacionalidade por aquilo que nos unifica. Essa 
mistura, idealmente, anularia as diferenças, daí resultando a 
construção do “mito da democracia racial” e de seu 
desdobramento, a “ideologia da mestiçagem”, que 
consideram o povo brasileiro um todo homogêneo. Hoje, a 
ideia de nacionalidade se constitui pela valorização do que 
nos diferencia. É importante compreender que somos uma 
nação multirracial e pluriétnica, e daí a importância do 
respeito mútuo, do reconhecimento das diferenças e de 
falar sobre elas sem medo ou preconceito. O aluno deve 
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compreender a cultura brasileira em suas múltiplas 
dimensões, entendendo-a no plural, “culturas brasileiras”. O 
tema pode se estender para além da diversidade étnico-
racial, abordando também a diversidade de gênero, por 
exemplo.  

O nascimento da 
República no Brasil 

e os processos 
históricos até a 

metade do século 
XX 

 

Anarquismo e 
protagonismo feminino 
 

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos 
políticos, sociais e civis à atuação de 
movimentos sociais. 
 
(EF09HI09RS-1) Entender que as conquistas de 
direitos políticos, sociais e civis são fruto da 
ação de movimentos sociais surgidos no final do 
século XIX, entre eles, o anarquismo e o 
anarcossindicalismo. 
 
(EF09HI09RS-2) Identificar, relacionar e analisar 
o anarquismo e a luta das mulheres por direitos. 
 
(EF09HI09RS-3) Relacionar as correntes 
ideológicas socialistas com a luta operária no 
Rio Grande do Sul do século XX. 

A habilidade se refere a relacionar as conquistas de direitos 
políticos, sociais e civis e a ação de movimentos sociais, 
como os surgidos no final do século XIX, entre os quais, o 
anarquismo e o anarcossindicalismo. O anarquismo e a luta 
das mulheres por direitos são fenômenos historicamente 
distintos. Contudo, ambos acabaram se ligando quando 
mulheres militantes anarquistas se colocaram contra a 
posição subalterna feminina frente aos homens, 
entendendo que a libertação da mulher era intrínseca à 
destruição do Estado, do sistema capitalista, do patriarcado, 
das classes e da burguesia. Daí a importância do anarquismo 
para a pauta, também, da igualdade de direitos entre 
homens e mulheres.  Na elaboração do currículo, é possível 
trabalhar o conceito de anarquismo e anarcossindicalismo 
em seu contexto histórico, destacando seu papel no 
movimento operário. Pode-se, ainda, relacionar com a visão 
estereotipada com que o termo chegou aos nossos dias. É 
possível retomar a habilidade (EF08HI01) para discutir qual 
o alcance da igualdade defendida pelo Iluminismo. Ela se 
estendia às mulheres e à população negra? Há oportunidade 
de pesquisar a biografia de mulheres, anarquistas ou não, 
mas pioneiras em diversos campos: pelo direito ao voto, 
pelo acesso ao ensino superior, pela afirmação nas artes, 
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música, literatura, teatro, cinema, em cargos executivos e 
na conquista do poder político. Pode-se ainda, propor ao 
aluno investigar, na comunidade ou região, exemplos de 
mulheres pioneiras ou transgressoras de barreiras sociais 
impostas pelas tradições e pelas leis.  

Totalitarismos e 
conflitos mundiais 

 

O mundo em conflito: a 
Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
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. 
 
(EF09HI10RS-1) Perceber que a evolução do 
capitalismo compreende crises cíclicas e que 
elas provocam transformações que atingem 
diversos países, acirram as disputas econômicas 
e as rivalidades políticas. 
 
(EF09HI10NP-01) Identificar e relacionar as 
dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 
grandes conflitos mundiais e os conflitos 
vivenciados na Europa e seus desdobramentos. 

A habilidade consiste em relacionar a evolução do 
capitalismo com crises cíclicas que atingem diversos países, 
acirram as disputas econômicas e as rivalidades políticas. 
Por exemplo, por volta de 1870, o capitalismo caracterizava-
se pela concentração de capitais, pela luta por mercados, 
pelas barreiras protecionistas dos países industrializados e 
por intensa internacionalização de produtos, capitais e 
pessoas, graças ao aperfeiçoamento nos transportes e nas 
comunicações (navios a vapor, ferrovias, telégrafo). A 
Grande Depressão (1873-1896), a primeira grande crise do 
capitalismo, levou à concentração de capital nos grandes 
bancos, à expansão colonialista na África e Ásia e ao 
surgimento de monopólios internacionais. É nesse contexto 
que crescem as tensões entre as potências europeias que 
disputam o controle por regiões na Europa (Alsácia-Lorena, 
Balcãs, estreito de Bósforo etc.) e fora dela (Marrocos), 
levando à eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918).  
Na elaboração do currículo, pode-se considerar diferentes 
temas relacionados ao período de 1870 a 1914, 
apresentando uma visão panorâmica e diversificada do 
mundo da época. Pode-se, por exemplo, explorar os 
seguintes conteúdos: invenções e descobertas, a Segunda 
Revolução Industrial, a Belle Époque, a vida nas grandes 
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cidades europeias, fluxos migratórios europeus para a 
América, movimentos nacionalistas e separatistas europeus 
etc. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas na 
História Ocidental, cujos efeitos perduram até hoje em 
termos de territórios, povos e nações, pelas grandes 
mudanças culturais e nos padrões sociais, ao colocar 
milhões de mulheres na força de trabalho, pela ascensão da 
hegemonia mundial dos Estados Unidos. Até mesmo a 
Declaração de Balfour, que deu o apoio britânico a um 
Estado judaico na Palestina, foi assinado durante a guerra, 
em novembro de 1917. A habilidade possibilita trabalhar a 
Competência Geral 9, da alteridade, do diálogo e da 
convivência.  

Totalitarismos e 
conflitos mundiais 

 

O mundo em conflito: a 
Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 
1929 
 

(EF09HI11) Identificar as especificidades e os 
desdobramentos mundiais da Revolução Russa 
e seu significado histórico. 
 
(EF09HI11RS-1) Refletir sobre o impacto da 
Revolução Russa e seus efeitos no cenário 
mundial. 
 
EF09HI11RS-2) Relacionar a Revolução Russa 
aos diferentes contextos que se difundiram os 
ideais comunistas na América, percebendo as 
peculiaridades no Brasil quanto à sua inserção, 
desenvolvimento e desdobramentos históricos. 

A habilidade consiste em avaliar a relevância histórica da 
Revolução Russa (primeira revolução comunista da História) 
e seus efeitos no cenário mundial (difusão do comunismo na 
Europa e na América).  Na elaboração do currículo, pode-se 
considerar desenvolver o conceito de comunismo, 
verificando os conhecimentos prévios dos alunos e as 
distorções sobre o termo. É importante destacar o caráter 
histórico do comunismo como projeto revolucionário e 
utopia política que buscava superar a sociedade capitalista 
com suas injustiças sociais em busca da igualdade na 
humanidade.  Pode-se relacionar a Revolução Russa à 
difusão do comunismo nos Estados Unidos e no Brasil, onde 
se fundaram Partidos Comunistas e ganhou força o 
movimento operário, com consequente repressão a greves, 
perseguição a líderes sindicais e expulsão de grevistas 



 

88 
 

estrangeiros.  

Totalitarismos e 
conflitos mundiais 

 

O mundo em conflito: a 
Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 
1929 
 

(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e 
seus desdobramentos em relação à economia 
global. 
 
(EF09HI12RS-1) Examinar a crise capitalista de 
1929 e avaliar seus efeitos devastadores na 
economia mundial. 
 
(EF09HI12RS-2) Reconhecer o impacto da crise 
econômica estadunidense na economia do 
Brasil, em especial no contexto rio-grandense. 

A habilidade diz respeito a compreender a crise capitalista 
de 1929 no contexto da prosperidade e euforia especulativa 
dos anos 1924-1929, nos Estados Unidos, em descompasso 
com a superprodução de alimentos e produtos industriais 
no mesmo período, e avaliar seus efeitos devastadores na 
economia mundial.  Na elaboração do currículo, é possível 
aprofundar a década de 1920 nos Estados Unidos, 
destacando suas inovações e contradições: a sociedade de 
massa, a multiplicação dos bens de consumo (automóveis, 
geladeiras, rádios, fogões etc.), o boom do cinema, da 
liberação da mulher etc., em contraste com a perseguição a 
negros promovida pela Ku Klux Klan, leis restritivas a 
imigrantes, perseguição a comunistas, desigualdades sociais 
(cerca de 50% da população vivia abaixo da linha da pobreza 
em 1927), bem como o rumoroso caso da execução dos 
operários Sacco e Vanzetti (1927). Esse contexto permite 
criticar o mito da democracia norte-americana e de seu 
capitalismo vigoroso.  

Totalitarismos e 
conflitos mundiais 

 

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). 
 
(EF09HI13RS-1) Identificar os motivos que 
levaram ao surgimento do fascismo na Itália no 
contexto do pós-guerra. 

Esta habilidade se refere a identificar os motivos que 
levaram ao surgimento do fascismo na Itália no contexto do 
pós-guerra, e sua consolidação e difusão a outros países 
europeus no âmbito da Grande Depressão que se seguiu à 
crise de 1929. Deve-se relacionar a teoria nazista da 
“superioridade alemã” e “pureza da raça ariana” às práticas 
de segregação seguidas pelo extermínio de judeus e outros 
grupos sociais.  Na elaboração do currículo, pode-se propor 
aprofundar o conceito de fascismo e nazismo, entendendo-
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(EF09HI13RS-2) Relacionar a teoria nazista da 
“superioridade alemã” e “pureza da raça 
ariana” às práticas de segregação, seguida pelo 
extermínio de judeus, de ciganos, de 
homossexuais e de outros grupos sociais. 
 
(EF09HI13RS-3) Compreender o processo 
histórico que levou à Segunda Guerra Mundial, 
observando a aliança inicial entre Alemanha e 
URSS. 
 
(EF09HI13RS-4) Analisar criticamente a ditadura 
de Stálin na URSS, comparando suas práticas 
totalitárias e de culto ao líder com outros 
totalitarismos do período. 
 
(EF09HI13RS-5) Conhecer e descrever os 
principais momentos da Segunda Guerra 
Mundial, observando a participação de cada 
uma das grandes nações. 
 
(EF09HI13RS-6) Analisar a extensão dos danos 
causados pela Segunda Guerra Mundial, bem 
como o desfecho do conflito. 
 
(EF09HI13RS-7) Analisar a divisão dos países 
atingidos pela Guerra, após seu término, com o 

os como fenômenos emergidos de um determinado 
contexto histórico. Isso é fundamental para evitar que esse 
conceito seja usado de forma distorcida, como adjetivo, 
para nomear qualquer ditadura, partido ou Estado 
autoritário no mundo atual. É importante trazer o tema para 
a contemporaneidade, avaliando o surgimento do 
neonazismo em diversas partes do mundo atual, que tem 
atraído jovens, muitos dos quais desconhecem o que foi 
realmente o nazismo. Pode-se começar definindo 
democracias e liberalismo, visto que foi contra as 
democracias liberais que os regimes totalitários se 
ergueram. Outro caminho é trabalhar a formação da 
sociedade de massa e os avanços da propaganda na política 
– elementos fundamentais na sustentação dos regimes 
fascistas.  
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domínio imperialista da URSS e dos EUA. 
 
(EF09HI13RS-8) Conhecer o mundo Bipolar e o 
contexto da Guerra Fria. 
 

Totalitarismos e 
conflitos mundiais 

 

O colonialismo na África 
As guerras mundiais, a 
crise do colonialismo e o 
advento dos 
nacionalismos africanos 
e asiáticos. 
 
Independência das 
colônias africanas e 
asiáticas dentro do 
contexto da Guerra Fria.  

(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. 
 
(EF09HI14RS-1) Compreender e debater sobre 
os fatores da expansão colonialista na África e 
na Ásia, e o papel dessas colônias no 
capitalismo internacional. 
 
(EF09HI14RS-2) Reconhecer o protagonismo das 
populações africanas que se opuseram ao 
colonialismo europeu, expressas nos 
movimentos da negritude e do pan-africanismo. 
 
(EF09HI14RS-3) Analisar o pensamento e os 
ideais desenvolvidos na África e na Ásia que se 
opunham à dominação colonialista no século 
XX. 
 
(EF09HI14RS-4) Discutir e caracterizar o 
processo de colonização em diferentes partes 

A habilidade diz respeito a compreender os fatores da 
expansão colonialista na África e na Ásia e o papel dessas 
colônias no capitalismo internacional; reconhecer o 
protagonismo das populações africanas como combatentes 
nas duas guerras mundiais e fornecedores de alimentos e 
matérias-primas, bem como na resistência ao domínio 
imperialista por diversos meios: levantes armados, boicote 
aos produtos europeus e atuação em movimentos 
libertários, como a negritude e o pan-africanismo. A 
habilidade dá sequência ao aprendizado do 8º ano 
desenvolvido nas habilidades (EF08HI24) e (EF08HI26).  Na 
elaboração do currículo, pode-se prever a pesquisa sobre 
personalidades africanas e indianas cujas trajetórias de vida 
contribuem para romper o estereótipo de uma África 
atrasada e com uma população ignorante. Nesse sentido, 
pode-se propor pesquisar a biografia de intelectuais 
africanos com títulos de renomadas universidades europeias 
e prêmios internacionais, entre eles, Léopold Sédar Senghor 
(Senegal), Kwame N’Krumah (Gana) e Ahmed Sékoud Touré 
(Guiné). Pode-se incluir, também, líderes nacionalistas 
indianos, como Gandhi e Nehru, que tiveram formação 
superior em universidades britânicas. Os movimentos de 
não-violência e desobediência civil de Gandhi, na Índia, é 
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do mundo e suas implicações. 
 
(EF09HI14NP-01) Analisar o contexto histórico 
da polarização entre capitalismo e Socialismo e 
seus desdobramentos até o declínio do 
Socialismo. 

exemplo de resistência pacífica que conduziu ao processo de 
independência da mais rica colônia do Império Britânico.  

Totalitarismos e 
conflitos mundiais 

 

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

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram 
à criação da Organização das Nações Unidas 
(ONU) no contexto do pós-guerra e os 
propósitos dessa organização. 
 
(EF09HI15RS-1) Debater sobre o fato de que a 
Organização das Nações Unidas foi estruturada, 
ainda durante a Segunda Guerra Mundial, 
visando pôr fim aos conflitos entre nações, 
salvaguardar a paz e a segurança internacional. 
 
(EF09HI15RS-2) Conhecer os projetos e 
campanhas da ONU no Brasil implementados 
pelos seus diversos organismos ou agências 
(Unicef, FAO, Unesco e OMS), avaliando sua 
importância e seus efeitos. 
 

A habilidade se refere a reconhecer que a Organização das 
Nações Unidas foi estruturada ainda durante a Segunda 
Guerra Mundial, visando pôr fim aos conflitos entre nações, 
salvaguardar a paz e a segurança internacional e que, para 
isso, sua atuação se estendeu para a promoção dos direitos 
humanos, para o desenvolvimento econômico e o progresso 
social, para a proteção ao meio ambiente e para a ajuda 
humanitária a todos os países e povos.  Na elaboração do 
currículo, pode-se propor pesquisas sobre o funcionamento 
da ONU, com sua composição, seus principais órgãos e 
funções. É importante discutir o papel dessa organização 
internacional no pós-guerra no que diz respeito à ajuda 
material e ao reerguimento das nações beligerantes. Deve-
se avaliar os resultados da ONU na resolução de conflitos 
mundiais no contexto da Guerra Fria e após esse período. É 
importante conhecer os projetos e campanhas da ONU no 
Brasil, implementados pelos seus diversos organismos ou 
agências — Unicef, FAO, Unesco, OMS — e avaliar sua 
importância e seus efeitos.  

Totalitarismos e 
conflitos mundiais 

 

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

(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos 
Humanos ao processo de afirmação dos direitos 
fundamentais e de defesa da dignidade 

A habilidade consiste em reconhecer a importância da Carta 
dos Direitos Humanos da ONU de 1948 para assegurar os 
direitos inalienáveis que devem garantir a liberdade, a 
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Humanos 
 

humana, valorizando as instituições voltadas 
para a defesa desses direitos e para a 
identificação dos agentes responsáveis por sua 
violação. 
 
(EF09HI16RS-1) Reconhecer a importância da 
Carta dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, 
para assegurar os direitos inalienáveis que 
devem garantir a liberdade, a justiça e a paz 
mundial, bem como a Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 
2007. 
 
(EF09HI16RS-2) Observar a abrangência dos 
direitos humanos, que incluem o direito a não 
ser escravizado, de igualdade perante as leis, de 
livre expressão política e religiosa, de liberdade 
de pensamento, de participação política, bem 
como o direito ao lazer, à educação e à cultura, 
ao trabalho livre e remunerado etc. 

justiça e a paz mundial. Deve-se destacar a abrangência dos 
direitos humanos, que inclui o direito a não ser escravizado, 
de igualdade perante as leis, de livre expressão política e 
religiosa, de liberdade de pensamento, de participação 
política, direito ao lazer, à educação e cultura, ao trabalho 
livre e remunerado etc.  Na elaboração do currículo, é 
possível propor discussões sobre o que são direitos 
humanos, entendendo sua abrangência e a importância de 
estarem assegurados na Constituição (tornando-se, então, 
direitos fundamentais). Pode-se investigar se a Constituição 
Brasileira de 1988 incorporou os direitos humanos. É 
possível, ainda, realizar uma análise comparativa das 
declarações anteriores (declaração de 1776, Estados Unidos, 
e de 1789, França): que dispositivos tornam a Carta de 1948 
tão importante e mais abrangente do que as anteriores? 
Pode-se considerar a possibilidade de o aluno vivenciar o 
trabalho de Ongs e instituições voltadas para a promoção 
dos direitos humanos na cidade em que vive. Em todo país, 
há numerosas Ongs que trabalham com questões diversas. É 
importante refletir por que, em países em conflito social, 
como o Brasil, os direitos humanos são distorcidos como 
“direitos de bandido”. Deve-se avaliar a importância dos 
direitos humanos para que a sociedade não se torne refém 
da violência e da prática criminosa de fazer justiça pelas 
próprias mãos.  

Modernização, 
ditadura civil-militar 
e redemocratização: 

O Brasil da era JK e o 
ideal de uma nação 
moderna: a urbanização 

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

A habilidade consiste em traçar um panorama histórico do 
Brasil de 1946-1964, destacando os conflitos políticos, 
ameaças de golpe, aspirações populares e mudanças 
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o Brasil após 1946 
 

e seus desdobramentos 
em um país em 
transformação 
 

 
(EF09HI17RS-1) Identificar os distintos eventos 
da história do Brasil que constituíram o período 
pós Segunda Guerra Mundial até a culminância 
do regime militar. 
 
(EF09HI17RS-2) Analisar o contexto histórico a 
partir de fontes documentais, tais como, 
jornais, rádio, televisão e revistas referentes aos 
desdobramentos que caracterizaram o Brasil 
pós Era Vargas. 
(EF09HI17RS-3) Compreender a dinâmica das 
mudanças históricas do período pós Vargas no 
Rio Grande do Sul. 

econômicas e sociais ocorridas no período. A habilidade 
exige retomar aprendizados anteriores (EF09HI06) e se 
complementa com a habilidade seguinte (EF09HI18), tendo 
por cenário internacional o contexto da Guerra Fria 
(EF09HI28), cuja polarização interferiu nos rumos da história 
do país. À luz desse contexto, é possível avaliar a dimensão 
que os acontecimentos tiveram na época e a manipulação 
da opinião pública.  Na elaboração do currículo, pode-se 
propor a pesquisa de arquivos de grandes jornais para 
coletar informações do período observando suas 
manchetes, os títulos alarmistas referentes à política 
nacional e o medo da infiltração comunista na sociedade. 
Pode-se complementar a habilidade propondo discutir o 
papel das mídias impressas e do rádio na formação da 
opinião pública e perceber o caminho que estava sendo 
preparado para o golpe militar que foi dado em 1964.  

Modernização, 
ditadura civil-militar 
e redemocratização: 

o Brasil após 1946 
 

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

(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. 
 
(EF09HI18RS-1) Avaliar a urbanização acelerada 
do período 1946-1964, percebendo os distintos 
efeitos e desdobramentos na estrutura 
socioeconômica do Brasil, bem como no 
aspecto regional rio-grandense. 
 

A habilidade consiste em avaliar a urbanização acelerada do 
período 1946-1964, entendendo que ela beneficiou alguns 
segmentos sociais e que foi feita em descompasso com o 
restante do país, o que agravou as desigualdades regionais e 
sociais. Nesse contexto, se enquadram o aumento do êxodo 
rural, o surto industrial, em especial do setor 
automobilístico, novos padrões de consumo, novos meios 
de comunicação (rádio e televisão), a efervescência cultural 
(Cinema Novo, Teatro de Arena e Teatro Oficina, bossa nova 
etc.), bem como a crescente atuação dos trabalhadores 
(CGT), estudantes (UNE) e das Ligas Camponesas.  Na 
elaboração do currículo, pode-se aprofundar a habilidade 
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(EF09HI18RS-2) Identificar o aumento do êxodo 
rural, o surto industrial, em especial do setor 
automobilístico, novos padrões de consumo, 
novos meios de comunicação e demais 
modificações na vida urbana. 
 
(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  

explicitando o estudo de temas polêmicos da época – por 
exemplo, a reforma agrária, que mobilizou políticos, líderes 
camponeses, proprietários rurais, intelectuais e artistas, 
confrontando pontos de vista diferentes e avaliando a 
pertinência dessas discussões ainda na atualidade. Obra 
emblemática desse período em defesa da reforma agrária é 
“Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto. Há 
oportunidade de realizar um trabalho interdisciplinar com 
Língua Portuguesa na análise de obras literárias que 
retratam a situação de miséria no campo, como “Grande 
Sertão Veredas” ou “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, e 
também com Geografia no estudo das questões ambientais 
da época, dos fatores do êxodo rural e seus efeitos. Leituras 
de excertos de “Geografia da Fome”, de Josué de Castro, 
permitem avaliar que a situação denunciada por ele em 
1946 continuou existindo até a contemporaneidade.  

Modernização, 
ditadura civil-militar 
e redemocratização: 

o Brasil após 1946 
 

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

(EF09HI19) Identificar e compreender o 
processo que resultou na ditadura civil-militar 
no Brasil e discutir a emergência de questões 
relacionadas à memória e à justiça sobre os 
casos de violação dos direitos humanos. 
 
(EF09HI19RS-1) Analisar os fatores históricos 
que constituíram o período do regime militar no 
Brasil no contexto do Rio Grande do Sul. 
 
(EF09HI19RS-2) Valorizar os direitos humanos 
como elemento fundamental para preservar a 

Esta habilidade consiste em explicar o processo que resultou 
no golpe civil-militar de 1964 e na instalação da ditadura 
(1964-1985) e reconhecer a importância da Comissão 
Nacional da Verdade, que investigou as violações de direitos 
humanos cometidos entre 1946 e 1988 por agentes públicos 
e pessoas ao seu serviço, com apoio ou no interesse do 
Estado brasileiro.  Na elaboração do currículo, pode-se 
propor identificar as diferenças entre as duas faces do 
regime que se implantou no Brasil em 1964: de um lado, a 
aparência democrática por manter os três poderes, as 
eleições (indiretas) e o sistema partidário (controlado) e, de 
outro lado, a realidade dos bastidores do poder marcada 
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cidadania, representados pelos distintos 
movimentos e organizações sociais, 
reconhecendo na historicidade rio-grandense os 
elementos que preservem a autonomia, o 
respeito , a liberdade, a vida e a dignidade 
humana. 
 

pela repressão militar e violação dos direitos humanos 
(prisões, tortura, cassação de mandatos políticos e exílio) e 
pelo Ato Institucional no 5 (1968-1978). Nessa linha, é 
importante discutir as duas versões do regime: para os 
militares, foi uma “contrarrevolução” que evitou a 
“comunização” do país; para a oposição, uma ditadura que 
impediu o processo de democratização do país. Pode-se 
aprofundar a habilidade propondo o papel do general 
Geisel: teria sido o condutor da distensão lenta e gradual 
para a pacífica transição democrática ou o presidente frio 
que autorizou o assassinato de opositores do regime, 
conforme documento da CIA revelado em 2018? Nessa 
discussão, é fundamental atentar para o fato de que, em 
2010, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos da OEA pelos crimes cometidos pelo 
regime militar durante a guerrilha do Araguaia (1972-1974) 
e por não ter punido os responsáveis por sequestros, 
torturas e desaparecimentos. O governo brasileiro se 
justificou afirmando que a Lei da Anistia de 1979 impedia a 
investigação e os julgamentos dos crimes. A Lei de Anistia 
foi revalidada em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal.  

Modernização, 
ditadura civil-militar 
e redemocratização: 

o Brasil após 1946 
 

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

(EF09HI20) Discutir os processos de resistência 
e as propostas de reorganização da sociedade 
brasileira durante a ditadura civil-militar. 
 
(EF09HI20RS-1) Identificar e compreender as 
estratégias utilizadas pela oposição do regime 
militar. 

A habilidade se refere a analisar as diversas formas de 
resistência usadas pelos opositores do regime ditatorial, que 
iam de charges, notícias redigidas com duplo sentido para 
driblar a censura, letras de músicas com metáforas, 
manifestações populares até movimentos armados nas 
cidades e no campo (guerrilha do Araguaia), realizados por 
militantes da esquerda. A habilidade permite explorar, 
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(EF09HI20RS-2) Identificar as manifestações 
culturais da época (teatro, música, cinema, 
obras literárias). 

também, as manifestações culturais da época (teatro, 
música, cinema, obras literárias).  Na elaboração do 
currículo, pode-se propor pesquisas que revelem a 
complexidade do período, como habilidades que 
proponham avaliar versões equivocadas ou distorcidas que, 
hoje, parte da população tem sobre o período ditatorial. 
Entrevistas com pessoas que viveram aqueles anos também 
podem fornecer informações, como: os sequestros dos 
embaixadores dos Estados Unidos e da Suíça (1969), o 
arrocho salarial e a repressão às greves de 1968, o exílio de 
Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros em 1969, a grande 
seca do Nordeste de 1970, a epidemia de meningite (1971-
1977), a conquista do tricampeonato mundial de futebol 
(1970), a morte de Vladimir Herzog (1975) e do operário 
Manuel Fiel Filho, as greves do ABC paulista (1978), o 
Movimento do Custo de Vida (1978), o disparo da inflação a 
partir de 1981, o atentado ao Rio Centro (1981), os saques a 
supermercados (1983) e a Campanha pelas Diretas Já 
(1984).  

Modernização, 
ditadura civil-militar 
e redemocratização: 

o Brasil após 1946 
 

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

(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas 
indígenas e quilombolas como forma de 
contestação ao modelo desenvolvimentista da 
ditadura. 
 
(EF09HI21RS-1) Analisar o contexto das 
populações quilombolas e indígenas no Rio 
Grande do Sul durante o período do regime 
militar. 

A habilidade consiste em reconhecer os movimentos 
indígenas e quilombolas como formas de contestação à 
política desenvolvimentista do regime ditatorial (1964-
1985), cujas obras públicas (rodovias, hidrelétricas, usinas, 
barragens etc.) levaram a desmatamentos, invasão de terras 
indígenas, extermínio de etnias, bem como alagamento e 
expulsão de terras de quilombolas.  Na elaboração do 
currículo, pode-se explicitar, no texto da habilidade, a 
realização de pesquisa sobre o impacto do 
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(EF09HI21RS-2) Conhecer as comunidades 
indígenas e quilombolas existentes no Rio 
Grande do Sul e o impacto histórico sobre a sua 
realidade 
contemporânea. 
 
(EF09HI21RS-3) Reconhecer, através dos 
eventos históricos, as tensões e disputas que 
impactaram comunidades quilombolas e 
indígenas no Rio 
Grande do Sul. 

desenvolvimentismo para as etnias Arara, Waimiri-Atroari, 
Parakanã e Tenharim, na Amazônia; Kaingang e Guarani, no 
sul; Yanomami, no extremo norte; e Krenak, em Minas 
Gerais. Comunidades quilombolas também foram afetadas, 
como a do Rio dos Macacos, BA; de Barra, Bananal e Riacho 
das Pedras, no município de Rio de Contas, BA, que até hoje 
lutam para serem indenizadas pela perda de suas terras. Na 
área urbana do Rio de Janeiro, a agressiva política de 
remoção das favelas nas décadas de 1960 e 1970 na região 
da Lagoa levou à remoção forçada de comunidades 
quilombolas como a Favela da Catacumba (atual Parque da 
Catacumba). O tema é extenso e pode ser pesquisado nos 
portais oficiais online, como a Fundação Cultural Palmares, 
Instituto Sócio-Ambiental e FUNAI. Pode-se, ainda, 
considerar a possibilidade de pesquisar comunidades 
indígenas e quilombolas da região em que vive o aluno, para 
levantar sua história e reconhecer tensões e conflitos 
sofridos frente à ação de agentes públicos ou avanços de 
fazendeiros, empreiteiras etc. O tema pode se estender para 
outros segmentos da população, como seringueiros, 
castanheiros, caboclos, ribeirinhos, garimpeiros – 
populações pobres que perderam terras ou foram usadas 
como bestas de trabalho nas “frentes de expansão” que 
eram deslocadas sobre territórios alheios.  

Modernização, 
ditadura civil-militar 
e redemocratização: 

o Brasil após 1946 

O processo de 
redemocratização 
A Constituição de 1988 e 
a emancipação das 

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

Esta habilidade diz respeito a reconhecer o papel da 
sociedade civil pela democratização, como, por exemplo, em 
manifestações estudantis, no resultado das eleições (1974), 
no enfrentamento à ordem política (greves de 1978 e 
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etc.) 
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internacionais na era da 
globalização 
 

(EF09HI22RS-1) Reconhecer e debater o papel 
da sociedade civil pela democratização em 
manifestações estudantis, no enfrentamento à 
ordem política, na campanha pela anistia e 
pelas Diretas Já. 
 
(EF09HI22RS-2) Reconhecer que a sociedade 
não ficou passiva e que pressionou pela 
abertura política mesmo diante da tentativa de 
fechamento do regime pela “linha dura” militar. 
 
(EF09HI22RS-3) Pesquisar sobre os movimentos 
de resistência à ditadura militar no Rio Grande 
do Sul. 

saques a supermercados de 1981), na campanha pela anistia 
(1978) e pelas Diretas Já (1984) e na vitória maciça dos 
candidatos da oposição (1988). Os fatos listados permitem 
reconhecer que a sociedade não ficou passiva e que 
pressionou pela abertura política, mesmo diante da 
tentativa de fechamento do regime pela “linha dura” militar.  
Na elaboração do currículo, é possível destacar as tensões 
internas do meio militar, dividido entre os que apoiavam a 
abertura política e os contrários a ela (a “linha dura”), estes 
últimos responsáveis pelo agravamento da repressão 
(cassação de mandatos, prisões de estudantes, professores 
e jornalistas) e pelos atentados a bomba para intimidar a 
oposição (caso Riocentro, 1981). É importante reconhecer 
que as medidas do governo militar para a transição 
democrática, em 1979 (revogação do AI-5, aprovação da 
anistia parcial e extinção do bipartidarismo), foram 
resultado da pressão da sociedade brasileira. Deve-se, 
ainda, elencar personagens importantes: Dante de Oliveira, 
Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio 
Lula da Silva.  

Modernização, 
ditadura civil-militar 
e redemocratização: 

o Brasil após 1946 
 

O processo de 
redemocratização 
A Constituição de 1988 e 
a emancipação das 
cidadanias (analfabetos, 
indígenas, negros, jovens 
etc.) 
A história recente do 

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e 
sociais expressos na Constituição de 1988 e 
relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto 
da sociedade brasileira de combate a diversas 
formas de preconceito, como o racismo. 
(EF09HI23RS-1) Destacar os dispositivos legais 
da Constituição de 1988 que se referem aos 
direitos e garantias fundamentais: 

A habilidade consiste em destacar os dispositivos legais da 
Constituição de 1988 que se referem aos direitos e garantias 
fundamentais: reconhecimento dos direitos individuais e 
sociais das mulheres, direitos dos indígenas, direitos de não 
discriminação racial, direitos de greve para os 
trabalhadores, proteção ao meio ambiente, incorporação 
das leis trabalhistas como direitos essenciais, direitos sociais 
de saúde, educação, proteção à maternidade e à infância e 
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O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 
globalização 
 

reconhecimento dos direitos individuais e 
sociais das mulheres, direito dos indígenas, 
direitos de greve para os trabalhadores, 
proteção ao meio ambiente, incorporação das 
leis trabalhistas como direitos essenciais, 
direitos sociais de saúde, educação, proteção à 
maternidade e à infância e assistência aos 
desamparados etc.. 
 
(EF09HI23RS-2) Discutir como a Constituição de 
1988 aborda as questões do preconceito racial e 
das demandas de comunidades tradicionais, 
indígenas e quilombolas. 
 
EF09HI23RS-4) Compreender que a 
Constituição, ao incorporar leis, regimentos e 
estatutos, torna o que antes era serviço 
prestado por órgãos públicos em direitos sociais 
fundamentais. 

assistência aos desamparados etc.  Na elaboração do 
currículo, é possível propor ao aluno comparar as 
Constituições de 1891 e 1988, em seus três primeiros 
artigos, observando que, enquanto a de 1891 começa 
definindo o Estado, as províncias e a futura capital, a de 
1988 inicia-se definindo seus princípios democráticos. O que 
isso significa? Por que a constituição de 1988 foi chamada 
de “Constituição cidadã”? Deve-se discutir, ainda, como a 
Constituição de 1988 tratou a posse da terra, o racismo, as 
demandas indígenas e quilombolas. Como o Estatuto da 
Terra, o Estatuto do Índio e a Lei Afonso Arinos foram 
entendidos e atualizados pela Constituição? É importante 
compreender que a Constituição, ao incorporar leis, 
regimentos e estatutos, torna o que antes era serviço 
prestado por órgãos públicos em direitos sociais 
fundamentais. Por exemplo, antes de 1988, a assistência 
médica era tratada como um serviço público prestado pela 
Previdência Social e apenas aos contribuintes do Instituto 
Nacional de Previdência Médica e Assistência Social 
(Inamps). Com a nova Carta, a assistência médica e a 
farmacêutica passaram a ser direito social. O que essa 
diferença significa?  

Modernização, 
ditadura civil-militar 
e redemocratização: 

o Brasil após 1946 
 

O processo de 
redemocratização 
A Constituição de 1988 e 
a emancipação das 
cidadanias (analfabetos, 
indígenas, negros, jovens 

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

Esta habilidade se refere a esclarecer e discutir as mudanças 
ocorridas no Brasil, de 1989 aos dias atuais, em setores 
diversos (política, economia, cultura, comunicação, 
sociedade etc.), identificando aquelas prioritárias à 
cidadania e aos valores democráticos. A habilidade trata de 
múltiplos temas em um espaço temporal extenso, onde, em 
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etc.) 
A história recente do 
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EF09HI24RS-1) Discutir as mudanças ocorridas 
no Brasil e no Rio Grande do Sul de 1989 aos 
dias atuais em setores diversos (política, 
economia, cultura, comunicação, sociedade 
etc.), identificando as que são prioritárias para a 
cidadania e para os valores democráticos. 
 
(EF09HI24RS-2) Identificar os avanços e os 
retrocessos na promoção da cidadania com 
direitos e garantias constitucionais. 
 
 

meio a mudanças, persistiram problemas como 
desigualdades sociais, violências no campo, precariedade da 
saúde pública, baixo nível da educação etc. Houve avanços 
na promoção da cidadania com direitos e garantias 
constitucionais, entre elas: acesso à saúde e à educação; 
proteção à criança e ao adolescente, ao idoso e à 
maternidade; acesso a remédios gratuitos pelo SUS; 
gratuidade das certidões de nascimento e de óbito aos 
pobres; igualdade de gênero (homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações); liberdade religiosa, livre exercício 
dos cultos religiosos e proteção aos locais de culto; 
assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos sem 
recursos (Defensoria Pública); indenização em caso de erro 
judiciário e ao condenado que ficar preso além do tempo 
fixado na sentença; condenação pelo crime de racismo 
(inafiançável e imprescritível).  Na elaboração do currículo, 
pode-se considerar propor ao aluno vivências de cidadania, 
isto é, habilidades ou sugestões didáticas que estimulem a 
ação e participação do estudante. Pode-se propor 
discussões e projetos relativos à promoção da cidadania no 
contexto escolar: estamos assegurando que todos os 
colegas se expressem livremente e sejam escutados? As 
religiões de nossas famílias são respeitadas pelos colegas? O 
que podemos fazer para ajudar um colega com dificuldades 
no aprendizado? Como manter a sala de aula limpa? Por que 
é importante deixar o banheiro limpo e seco depois de usá-
lo? A escola tem acesso para deficientes? O que podemos 
fazer para promover a cidadania na escola, no bairro ou na 
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comunidade?  

Modernização, 
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O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 
globalização 
 

(EF09HI25) Relacionar as transformações da 
sociedade brasileira aos protagonismos da 
sociedade civil após 1989. 
 
(EF09HI25RS-1) Reconhecer os diferentes 
agentes ou atores sociais que protagonizaram 
formas de associativismo na sociedade civil de 
1989 aos dias atuais. 
 
(EF09HI25NP-01) Relacionar as transformações 
da sociedade brasileira aos protagonismos da 
sociedade civil após 1989 com aprimoramento 
dos valores democráticos. 

A habilidade se refere a reconhecer os diferentes agentes ou 
atores sociais que protagonizaram formas de associativismo 
na sociedade civil de 1989 aos dias atuais. A partir de 1990, 
os movimentos sociais populares de agendas diversas (de 
igualdade racial, igualdade de gênero, das pessoas com 
deficiência, dos sem-teto, sem-terra, em defesa dos índios 
etc.) se organizaram de forma mais institucional, ganhando 
maior visibilidade e atuação social.  Na elaboração do 
currículo, pode-se propor uma abordagem histórica dos 
movimentos sociais, da formação do MST (1984), dos Caras-
Pintadas (1992), da Ação Cidadania contra a Miséria e pela 
Vida, do sociólogo Betinho (1993), do Grito dos Excluídos 
(1995) e daí se desdobrando em numerosas organizações 
com agendas diversas de reivindicações, entre elas, 
Movimento Mulheres Camponesas, Instituto da Mulher 
Negra, Uneafro Brasil, Movimento dos Trabalhadores Sem 
Teto (MTST), Associação dos Caboclos e Ribeirinhos da 
Amazônia, Frente de Luta pela Moradia (FLM) etc. O objeto 
de conhecimento envolve conceitos básicos, como o de 
sociedade civil, participação cidadã, responsabilidade social 
/ compromisso social e desenvolvimento sustentável, cuja 
compreensão é fundamental para identificar as mudanças 
ocorridas na sociedade brasileira após a ditadura. Deve-se 
debater sobre o significado desses conceitos. O currículo 
local pode, ainda, prever visita a ONGs, redes de 
solidariedade, cooperativas e organizações do Terceiro Setor 
existentes na região para conhecer seu trabalho, seu 
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alcance social e sua contribuição para as mudanças na 
sociedade.  

Modernização, 
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o Brasil após 1946 
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globalização 
 

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da 
violência contra populações marginalizadas 
(negros, indígenas, mulheres, homossexuais, 
camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada 
de consciência e à construção de uma cultura 
de paz, empatia e respeito às pessoas. 
 
EF09HI26RS-1) Compreender e debater sobre as 
causas da violência contra populações 
marginalizadas, desenvolvendo o 
reconhecimento das diferenças, o exercício da 
empatia, do respeito e da tolerância ao outro. 
 
(EF09HI26RS-2) Compreender o processo de 
mão de obra escravocrata e as suas 
consequências nas desigualdades raciais 
perceptíveis na atualidade. 

Esta habilidade consiste em discutir as causas da violência 
contra populações marginalizadas e trabalhar com o 
reconhecimento das diferenças, com o exercício da empatia, 
do respeito e da tolerância ao outro. A habilidade retoma 
aprendizagens anteriores, como o legado da escravidão, 
racismo e desigualdades sociais, para explicar a origem 
histórica da violência às populações marginalizadas.  Na 
elaboração do currículo, pode-se considerar a possibilidade 
de discutir a violência contra populações marginalizadas a 
partir de situações concretas usando referências locais. É 
importante considerar que violência não é somente 
agressão física, mas também verbal, psicológica, sexual, 
moral, sentimental e até virtual, o chamado ciberbullying. 
Deve-se destacar os danos causados à pessoa por tais atos, 
que podem marcá-la pelo resto da vida. É importante 
refletir que a diferença não desqualifica uma pessoa, não 
desvalia e nem pressupõe hierarquias. Deve-se, ainda, 
avaliar que as desigualdades sociais e econômicas também 
constituem um tipo de violência. O etnocentrismo, a 
xenofobia, a escravidão, o fundamentalismo religioso 
também podem ser fatores de numerosas formas de 
violência. É fundamental criticar a banalização da violência e 
o sensacionalismo da mídia (na linguagem e nas imagens), 
que desvaloriza e descarta o ser humano, perpetuando a 
violência.  

Modernização, O processo de (EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças Esta habilidade se refere a perceber as influências da 
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econômicas, culturais e sociais ocorridas no 
Brasil a partir da década de 1990 ao papel do 
País no cenário internacional na era da 
globalização. 
 
(EF09HI27RS-1) Perceber as influências da 
globalização nas mudanças econômicas, 
culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir da 
década de 1990 e compreender o papel do 
Brasil no cenário internacional. 
 
(EF09HI27RS-2) Identificar que acontecimentos 
e mudanças do Brasil nas últimas décadas 
devem ser compreendidos sob uma dimensão 
para além das questões internas porque 
envolvem relações e interesses internacionais 
cada vez mais estreitos. 

globalização nas mudanças econômicas, culturais e sociais 
ocorridas no Brasil a partir da década de 1990, e 
compreender o papel do país no cenário internacional. A 
habilidade diz respeito a um contexto histórico recente, 
sobre o qual há controvérsias entre os especialistas em 
relações internacionais e que está sujeito a reviravoltas 
conjunturais que podem afetar a perspectiva histórica sobre 
a época. Nesse sentido, importa que o aluno perceba que 
acontecimentos e mudanças do Brasil nas últimas décadas 
devem ser compreendidos sob uma dimensão para além das 
questões internas porque envolvem relações e interesses 
internacionais cada vez mais estreitos.  Na elaboração do 
currículo, pode-se destacar os governos de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2003) e de Lula da Silva-Dilma 
Rousseff (2003-2016), quando mudaram as diretrizes da 
política externa brasileira para adequar o país aos novos 
paradigmas impostos pela globalização e o neoliberalismo. 
O país priorizou uma atuação assertiva nos organismos 
multilaterais e ampliou sua influência na América do Sul. A 
política externa do governo FHC foi marcada pela adesão às 
normas internacionais, colaboração com os organismos 
internacionais e construção da governança global. Já os 
governos Lula-Rousseff diversificaram as relações 
internacionais como meio de fortalecer o poder de 
negociação do Brasil com os Estados Unidos e a Europa e 
nossa inserção internacional. Nesse sentido, fortaleceram-se 
as parcerias com a China, Rússia, Índia e África do Sul, bem 
como a integração com a América do Sul por meio do 
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Mercosul e a criação da Unasul e do Conselho de Defesa Sul-
Americano. É possível considerar um trabalho 
interdisciplinar com Geografia no estudo das relações 
internacionais do Brasil no mundo globalizado e das 
mudanças que ocorrem no cenário global nas últimas 
décadas.  

A história recente 
 

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

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da 
Guerra Fria, seus principais conflitos e as 
tensões geopolíticas no interior dos blocos 
liderados por soviéticos e estadunidenses. 
 
(EF09HI28RS-1) Identificar os blocos da Guerra 
Fria e a participação das potências (EUA e URSS) 
nesse duelo ideológico. 
 
(EF09HI28RS-2) Analisar a guerra armamentista, 
a luta pela exploração espacial e a luta por 
zonas de influência como características do 
período da Guerra Fria.  
 
(EF09HI28RS-3) Compreender como as tensões 
da Guerra Fria refletiram no cenário político e 
cultural brasileiro da época. 
 

A habilidade diz respeito a identificar os blocos da Guerra 
Fria e a participação das potências (EUA e URSS) nesse duelo 
ideológico. Deve-se explicar a guerra armamentista, a luta 
pela exploração espacial e a luta por zonas de influência 
como características do período. Além disso, é importante 
destacar as revoluções Chinesa e a Cubana, que desafiaram 
as potências líderes da época, Rússia e Estados Unidos, 
mostrando que a hegemonia soviética e americana nem 
sempre foi total.  Na elaboração do currículo, para uma 
compreensão mais abrangente da Guerra Fria, sugere-se a 
pesquisa, pelo aluno, de diferentes fatos ocorridos no 
período. Pode-se analisar filmes e/ou super-heróis de 
histórias em quadrinhos (Super-Homem, Mulher Maravilha, 
Capitão América) que promoveram o ideário norte-
americano na luta contra o comunismo. É importante, 
ainda, romper a ideia de que os Estados Unidos eram/são 
favoráveis às democracias, investigando situações 
contraditórias, como o apoio às ditaduras da Arábia Saudita, 
Portugal, Cuba e Nicarágua, e as deposições dos governos 
democráticos da Venezuela, Guatemala e Chile. Além disso, 
pode-se pensar em como as tensões da Guerra Fria 
refletiram-se no cenário político brasileiro da época.  
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A história recente 
 

As experiências 
ditatoriais na América 
Latina 
 

(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências 
ditatoriais na América Latina, seus 
procedimentos e vínculos com o poder, em 
nível nacional e internacional, e a atuação de 
movimentos de contestação às ditaduras. 
 
(EF09HI29RS-1) Compreender as ocorrências de 
ditaduras na América Latina no período da 
Guerra Fria. 
 
(EF09HI29RS-2) Reconhecer a ação dos 
diferentes agentes históricos no período 
correspondente aos regimes ditatoriais. 
 
(EF09HI29RS-3) Compor uma visão integrada e 
cronológica dos acontecimentos da Guerra Fria 
nos contextos da História do Brasil e do 
Mundo. 

Esta habilidade consiste em analisar as ocorrências de 
ditaduras na América Latina no período da Guerra Fria, 
como resultado de interferências da política norte-
americana na região sob o pretexto de combate ao 
comunismo. A habilidade abrange toda a complexidade do 
processo político-institucional latino-americano do período, 
onde se sucederam governos e regimes ditatoriais e 
democráticos, golpes e contragolpes. Deve-se destacar os 
movimentos de resistência às ditaduras que mobilizaram 
uma geração de jovens militantes, como os Tupamaros, no 
Uruguai; os Montoneros e o ERP (Exército Revolucionário do 
Povo), na Argentina; o MIR (Movimento de Esquerda 
Revolucionário), do Chile; as FARCs (Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia) e o ELN (Exército de 
Libertação Nacional), da Colômbia – estas últimas ainda em 
atuação. Na elaboração do currículo, pode-se propor ao 
aluno pesquisar sobre as ditaduras e os golpes na América 
Latina no período de 1945 a 1990, que permita traçar uma 
visão integrada e cronológica dos acontecimentos no 
contexto da Guerra Fria. Deve-se observar que foi no 
período de 1960 a 1980 que a América Latina esteve 
basicamente dominada por regimes ditatoriais militares, 
onde são exemplos: Paraguai (Alfredo Stroessner, 1954-
1989), Argentina (Rafael Videla, 1976-1981), Chile (Augusto 
Pinochet, 1973-1990), Peru (Velasco Alvarado, 1968-1975), 
Uruguai (1973-1985), Bolívia (1964-1982) e Brasil (1964-
1985). É importante compreender que as elites agrárias e 
empresários capitalistas latino-americanos se aliaram ao 
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capital estadunidense para se firmarem e consolidarem no 
poder. Pode-se, ainda, identificar a conexão das 
organizações guerrilheiras contrárias às ditaduras com a 
vitória da Revolução Cubana, que serviu de inspiração aos 
movimentos de contestação. Exemplo disso foi a resistência 
dos mineiros bolivianos contra a ditadura militar de René 
Barrientos, que contou com o apoio da guerrilha de Che 
Guevara, culminando com o massacre de “Siglo XX”, com 
centenas de mineiros mortos e a captura e assassinato de 
Che Guevara (1967).  

A história recente 
 

As experiências 
ditatoriais na América 
Latina 
 

(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. 
(EF09HI30RS-1) Comparar os regimes ditatoriais 
latino- americanos naquilo que eles têm em 
comum (censura à imprensa, opressão e uso da 
força contra opositores) e no que se 
diferenciam, em especial na política econômica 
adotada. 
 
(EF09HI30RS-2) Identificar que os regimes 
políticos, mesmo os ditatoriais, têm diferenças 
que devem ser consideradas. 
 

Esta habilidade se refere a comparar os regimes ditatoriais 
latino-americanos naquilo que eles têm em comum (censura 
à imprensa, opressão e uso da força contra opositores) e no 
que se diferenciam, em especial na política econômica 
adotada. Trata-se de uma habilidade complexa, que, como a 
anterior (EF09HI29), abrange o amplo e diverso processo 
político latino-americano. Para essa faixa etária, interessa 
perceber que os regimes políticos, mesmo ditatoriais, têm 
diferenças que devem ser consideradas. Os golpes militares 
de Juan Velasco (Peru, 1968) e Ovando Candia (Bolívia, 
1968), nacionalistas e populistas, diferiam em muito dos 
regimes repressivos de Augusto Pinochet (Chile, 1973-1990) 
e de Rafael Videla (Argentina, 1976-1981). O conceito de 
ditadura não pode ser generalizado e, sim, contextualizado. 
Assim, não foram iguais a ditadura de Alfredo Stroessner 
(Paraguai, 1954-1889) e a de Juan Velasco (Peru, 1968-1975) 
— a primeira ditadura militar no continente a promover 
uma considerável reforma agrária e a nacionalizar empresas 
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petrolíferas estadunidenses. Há, contudo, alguns pontos em 
comum nos regimes militares: dissolução das instituições 
representativas, falência dos partidos políticos tradicionais, 
militarização da vida política e social em geral e a 
justificativa, sob a égide da Guerra Fria, que a democracia 
era “incapaz de conter o comunismo”.   Na elaboração do 
currículo, pode-se propor o debate sobre o conceito de 
golpe de Estado, militar com objetivos políticos, e o “golpe 
branco”, não-militar, que usa a mídia para deslegitimar o 
governo junto ao povo. Pode-se, ainda, relacionar as 
ditaduras com a Operação Condor, sob direção dos Estados 
Unidos.  

A história recente 
 

Os processos de 
descolonização na África 
e na Ásia e formação do 
Estado de Israel e seus 
desdobramentos. 
 

(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de 
descolonização na África e na Ásia. 
 
(EF09HI31RS-1) Analisar e relatar as formas 
como países africanos e asiáticos se separaram 
de suas metrópoles após a Segunda Guerra 
Mundial. 
 
(EF09HI31RS-2) Refletir sobre o significado do 
termo “descolonização”, comumente usado 
pelos autores, e não o termo “independência” 
para se referir ao processo separatista das 
colônias africanas. 
 
(EF09HI31RS-3) Relacionar as guerras de 
independências africanas ao contexto da Guerra 

Esta habilidade diz respeito a analisar as formas como países 
africanos e asiáticos se separaram de suas metrópoles após 
a Segunda Guerra Mundial e em que medida o contexto da 
Guerra Fria interferiu nesse processo. As independências 
africanas desdobraram-se, em alguns casos, em guerras 
contra a metrópole, como foi o caso da Argélia (1954-1962), 
do Congo (1960-1963), de Moçambique (1964-1974) e de 
Angola (1961-1974, seguida de uma guerra civil). Já na África 
do Sul, o movimento de libertação foi interno, contra o 
regime de apartheid implantado no país em 1948. Na Ásia, 
vale destacar a independência da Índia, do Paquistão e do 
Vietnã e, no Oriente Médio, a do Líbano e da Síria. A 
habilidade pode ser desenvolvida a partir do que foi 
trabalhado na habilidade (EF09HI14).  Na elaboração do 
currículo, pode-se propor a reflexão do significado do termo 
“descolonização”, comumente usado pelos autores. Por que 
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Fria e aos interesses internacionais na 
exploração dos recursos minerais e petrolíferos 
existentes no continente africano, avaliando o 
caso do Congo. 
 
(EF09HI31RS-4) Refletir sobre o regime 
segregacionista do apartheid, na África do Sul, e 
reconhecer o movimento liderado por Nelson 
Mandela. 
 
(EF09HI31RS-5) Refletir sobre as diferenças 
entre segregação, discriminação e preconceito 
racial. 
 

não se usa o termo “independência” para se referir ao 
processo separatista das colônias africanas, tal como é 
usado para as colônias da América? Pode-se relacionar as 
guerras de independências africanas ao contexto da Guerra 
Fria e aos interesses internacionais na exploração dos 
recursos minerais e petrolíferos existentes no continente 
africano avaliando o caso do Congo. O regime do apartheid 
na África do Sul, vigente entre 1948 e 1994, permite refletir 
sobre as diferenças entre segregação, discriminação e 
preconceito racial. É relevante destacar o papel de Nelson 
Mandela e Desmond Tutu na luta contra o apartheid.  

A história recente 
 

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

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências 
associadas ao processo de globalização, 
considerando os argumentos dos movimentos 
críticos às políticas globais. 
 
(EF09HI32RS-1) Identificar mudanças e 
permanências dentro do processo de 
globalização, iniciado nos anos 1980, em que os 
mercados mundiais formam uma aldeia global. 
 
(EF09HI32RS-2) Analisar a conjuntura 
socioeconômica mundial quanto às perspectivas 
do mundo do trabalho, do desenvolvimento 
humano, do meio ambiente e da prosperidade. 

A habilidade consiste em identificar e analisar mudanças e 
permanências dentro do processo de globalização, iniciado 
nos anos 1980, onde os mercados mundiais formam uma 
aldeia global. O comércio não é mais feito por um país ou 
potência, mas por blocos regionais, fortalecendo a 
interdependência econômica entre os países, mas, por outro 
lado, deixando-os sob o risco da crise em um país abalar 
toda a cadeia de países interligados. Outras críticas às 
políticas globais dizem respeito aos custos humanos e 
ambientais do processo, a partilha desigual dos benefícios, a 
insegurança no trabalho e consequente desemprego, a 
perda da autonomia dos governos, a especulação financeira 
mundial etc. A integração econômica global foi 
acompanhada de outros dois processos integrados e 



 

109 
 

 
(EF09HI32RS-3) Reconhecer o novo cenário 
geopolítico de disputas de poder e hegemonia 
econômica global. 
 
(EF09HI32RS-4) Analisar a revolução tecnológica 
e a liberalização dos mercados. 

simultâneos: a revolução tecnológica e a liberalização dos 
mercados – ambos serão desenvolvidos nas habilidades 
seguintes: (EF09HI33) e (EF09HI34).  Na elaboração do 
currículo, é possível propor ao aluno comparar os principais 
blocos econômicos e seus países membros: o que negociam, 
com quem negociam, quais as regras de entrada em um 
bloco econômico e quais os benefícios para os países. O 
tema da globalização está articulado ao neoliberalismo 
adotado no fim dos anos 1970 pelos governos Margareth 
Thatcher (1979-1990, Reino Unido) e Ronald Reagan (1981-
1989, Estados Unidos) e depois por outros países da Europa 
ocidental. O que preconizava o neoliberalismo e o que ele 
significou para as populações dos países que os adotaram? É 
importante considerar novos cenários da globalização com a 
abertura econômica da China comunista e sua entrada no 
mercado ocidental e, a partir de 1990, dos países da Europa 
central e oriental que, com o colapso do bloco soviético, 
passaram a participar da economia de mercado. O trabalho 
interdisciplinar com Geografia contribui para aprofundar o 
tema. Seria interessante, ainda, pesquisar os protestos 
antiglobalização ocorridos em Seattle em 1999 e nos 
encontros do G8, em que manifestantes de todo o mundo 
representavam interesses distintos com motivações 
ambientalistas, anticapitalistas ou humanitárias.  

A história recente 
 

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

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

A habilidade diz respeito a identificar e avaliar o alcance dos 
avanços nas tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) que, junto com os transportes, dinamizaram as 
transações internacionais, movimentando com rapidez 
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(EF09HI33RS-1) Identificar e avaliar o alcance 
dos avanços nas tecnologias de informação e 
comunicação (TICs), que, junto com os 
transportes, dinamizaram as transações 
internacionais, movimentando com rapidez 
grandes recursos financeiros e materiais. 
 
(EF09HI33RS-2) Analisar o comportamento das 
sociedades contemporâneas frente ao 
consumo, estimulado pelas inovações 
tecnológicas, percebendo o impacto ambiental 
e suas decorrências na organização das nações. 

grandes recursos financeiros, pessoas, materiais e 
informações.  Na elaboração do currículo, pode-se 
considerar inserir o avanço da tecnologia em outras áreas: a 
pesquisa e criação de novos materiais (cerâmicas industriais, 
materiais compostos, fibras óticas etc.), inteligência 
artificial, robôs industriais, engenharia genética, prevenção 
de doenças etc. O tema permite um trabalho interdisciplinar 
com Geografia e Ciências. Outra possibilidade é discutir o 
consumo desenfreado das novidades tecnológicas com a 
contínua busca por modelos novos e suas consequências 
para o meio ambiente, com o desperdício de materiais, 
recursos naturais e de energia. Qual o custo social da 
produção de um novo aparelho e do descarte de um 
seminovo? O que fazer com o lixo eletrônico que se avoluma 
a cada dia? O que é consumo consciente?  

A história recente 
 

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

(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de 
diferentes políticas econômicas na América 
Latina, assim como seus impactos sociais nos 
países da região. 
 
(EF09HI34RS-1) Compreender e  debater o fato 
de que a adoção do neoliberalismo não seguiu a 
mesma lógica em toda América Latina, por 
conta de movimentos populares que se 
opuseram à abertura comercial, às privatizações 
e à flexibilização dos direitos trabalhistas. 

Esta habilidade se refere a compreender que a adoção do 
neoliberalismo – em que o Chile de Augusto Pinochet foi 
pioneiro – não seguiu a mesma lógica em toda a América 
Latina, inclusive por conta de movimentos populares que se 
opuseram à abertura comercial, às privatizações e à 
flexibilização dos direitos trabalhistas. Alguns países 
adotaram medidas neodesenvolvimentistas, que, contudo, 
não romperam com o neoliberalismo. Deve-se destacar que 
os investimentos na América Latina provêm do capital 
financeiro internacional para exploração dos recursos 
naturais, sobretudo no setor agromineral, perpetuando, 
dessa forma, a posição dos países latino-americanos como 
fornecedores de matérias-primas.  Na elaboração do 
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currículo, pode-se propor analisar e comparar comentários 
de economistas e jornalistas especialistas publicados em 
jornais e revistas de grande veiculação. É possível, ainda, 
comparar com os dados do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) medido anualmente pela ONU e publicado 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud). O site oficial da CEPAL (Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe) publica anualmente um balanço 
dos resultados econômicos dos países latino-americanos. 
Pode-se coletar dados buscando reconhecer avanços e 
recuos nas desigualdades sociais, no acesso à educação, no 
padrão de vida e na saúde.  

A história recente 
 

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 terrorismo na 
contemporaneidade, incluindo os movimentos 
migratórios e os choques entre diferentes 
grupos e culturas. 
 
(EF09HI35RS-1) Identificar os movimentos 
terroristas mundiais, relacionando o aumento 
da violência em certas áreas do Globo como 
uma manifestação das mudanças geopolíticas 
regionais, surgimento de ideais de intolerância 
religiosa e manifestação de poder de grupos 
armados.  
 
(EF09HI35RS-2) Compreender e desvincular a 
religião muçulmana das ações terroristas, 

Esta habilidade se refere a identificar os movimentos 
terroristas mundiais, relacionando o aumento das violências 
em certas áreas do globo como uma manifestação das 
mudanças geopolíticas regionais, surgimento de ideias de 
intolerância religiosa e manifestação de poder de grupos 
armados, que não participam do mundo globalizado. É 
importante desvincular a religião muçulmana das ações 
terroristas, destacando que o fundamentalismo não é parte 
do islamismo, afinal, há grupos fundamentalistas em todas 
as religiões.  Na elaboração do currículo, pode-se pesquisar 
sobre as organizações fundamentalistas mais atuantes no 
século XXI, como Taliban, Al Qaeda, ISIS (Estado Islâmico), 
Boko Haram e Hamas, para identificar sua origem, objetivos 
e ações. Por que essas organizações têm como alvo principal 
os Estados Unidos? Qual a relação entre essas organizações 
terroristas e o processo de globalização? Uma fonte de 



 

112 
 

reconhecendo que o fundamentalismo não é 
parte unicamente do islamismo. 
 
(EF09HI35RS-3) Pesquisar e analisar as 
organizações fundamentalistas mais atuantes 
no século XXI, como o Taliban, a Al Qaeda, o 
ISIS, o Boko Haram e o Hamas, para identificar 
sua origem, objetivos e ações. 
 
(EF09HI35RS-4) Identificar a relação entre essas 
organizações terroristas e o processo de 
globalização. 
 
EF09HI35RS-5) Analisar criticamente como os 
grupos terroristas se fazem valer das redes 
sociais para difundir seus discursos de ódio e 
recrutar jovens para suas milícias. 
 
(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao 
fenômeno do terrorismo na 
contemporaneidade, incluindo os movimentos 
migratórios e os choques entre diferentes 
grupos e culturas.  

pesquisa é o instituto australiano Institute for Economics & 
Peace, que, desde 2012, publica o Índice Global de 
Terrorismo, um estudo detalhado que informa números e 
dados inéditos sobre a atuação de organizações terroristas 
ao redor do globo.  

A história recente 
 

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

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

A habilidade consiste em reconhecer os movimentos 
identitários, urbanos ou rurais, formados por segmentos 
sociais excluídos pertencentes às camadas populares (mas 
não exclusivamente), que podem incluir mulheres, 
afrodescendentes, indígenas, grupos geracionais (jovens, 
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na atualidade 
As pautas dos povos 
indígenas no século XXI e 
suas formas de inserção 
no debate local, regional, 
nacional e internacional 
 

(EF09HI36RS-1) Reconhecer o pluralismo 
identitário existente nas distintas civilizações e 
os seus estratos sociais, considerando a 
importância do respeito a diversidade e a 
expressão cultural.  
 
(EF09HI36RS-2) Identificar e analisar na 
historicidade das sociedades a importância de 
preservar e garantir valores que promovam o 
desenvolvimento humano através das garantias 
estabelecidas pela Declaração dos Direitos 
Humanos. 
 
(EF09HI36RS-3) Valorizar a dignidade humana, 
respeitando as minorias étnicas, culturais e com 
deficiências. 

idosos),  deficientes, seguidores de uma determinada 
religião etc., que lutam por direitos sociais, culturais, 
melhores condições de vida, acesso à terra, moradia, 
serviços públicos, reconhecimento e visibilidade social. A 
dimensão desses movimentos pode ser observada no Fórum 
Social Mundial, que anualmente reúne movimentos sociais 
de muitos continentes com o objetivo de elaborar 
alternativas para uma transformação social global.  Na 
elaboração do currículo, pode-se propor pesquisar sobre 
alguns movimentos sociais da América Latina, como os 
Piqueteiros da Argentina, os Cocaleiros da Bolívia e Peru, os 
Zapatistas do México, e a Revolução dos Pinguins, que 
reuniu estudantes secundaristas do Chile. Pode-se, ainda, 
pesquisar sobre os movimentos indígenas na América Latina 
(Bolívia, Equador, Guatemala, Chile, Colômbia, Peru, 
Venezuela e México), que lutam pela defesa e promoção 
dos direitos territoriais e da autodeterminação dos povos 
indígenas.  

 

 


