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Prezadas Professoras e Prezados Professores,

O presente documento intitulado “Orientador Curricular” nasce da urgente necessidade de reorientar e
ressignificar as aprendizagens dos estudantes e o planejamento curricular das e dos docentes da rede municipal ensino
fundamental face as dificuldades ocasionadas pela pandemia do Coronovírus, pois em razão das ações de contenção a
disseminação do vírus as aulas presencias foram totalmente suspensas durante um longo período, aulas remotas,
mediadas ou não por tecnologias digitais de comunicação e informação, foram postas na ordem do dia, as interações e
o tempo pedagógico do professor com o estudante sofreram deléveis impactos e prejuízos e, lamentavelmente, mais
desigualdades escolares foram evidenciadas, especialmente no que se refere ao direito de aprendizagem e
desenvolvimento de cada um dos estudantes, evidenciados a partir das competências e os objetivos de aprendizagem.
Por isso, elaboramos este documento de priorização das habilidades essenciais da BNCC.
A possibilidade de priorização das habilidades essenciais da BNCC está prevista nos normativos da educação
desde a edição do Parecer CNE/CP nº 5/2020 e ratificado pelo Parecer CNE/CP nº 19/2020, se trata de modo criterioso
definir quais os objetivos de aprendizagem devem ser priorizados e inseridos no currículo em curso e com estrita
atenção para o que não foi cumprido no ano anterior, dando ênfase no ensino híbrido e o aprendizado com base em
competências de acordo com as indicações da BNCC, conforme definição do Conselho Nacional de Educação.
O presente documento foi elaborado à luz dos Mapas Focais da Plataforma Reúna e dos documentos de
priorização curricular dos Estados de São Paulo e Pernambuco e servirá como norteador curricular, referência para os
professores e ponto de partida para o planejamento. É primordial entender que ele é um documento emergencial e
transitório que guiará nossas escolhas pedagógicas em 2021 e 2022.
Para a elaboração deste documento, a participação docente foi fundamental. Criamos uma ação conjunta com
todas/os as/ os professoras/es da rede municipal, nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) refletindo sobre
os seguintes pontos: a classificação, de cada habilidade da BNCC, proposta pela plataforma Reúna; a adequação dessas
habilidades a cada um dos níveis sugeridos pela plataforma (AF, EF e AC); a clareza e adequação do objeto de
conhecimento; a ausência ou não de alguma habilidade nas categorias sugeridas; a pertinência dos comentários. Os
comentários das habilidades, presentes no documento, foram retirados não só da Plataforma Reúna, como também da
BNCC comentada e acrescidos de observações dos nossos professores.
Após estudo realizado nas escolas uma comissão de professoras/es separados por componente curricular foi
criada para compilar os dados elaborados pelas escolas, alinhar os documentos e validar a intencionalidade pedagógica
das escolhas feitas na rede municipal de ensino.
As planilhas com as habilidades essenciais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indicam quais
aprendizagens são Focais (AF), quais são complementares (AC) e quais são consideradas expectativas de fluência (EF).
Entendamos o que elas representam:
Aprendizagens focais (AF): são as aprendizagens relevantes para a vida de hoje, inegociáveis e essenciais para
aprender e avançar em um componente ou nos componentes da área, não só no ano vigente. São aquelas sobre as
quais as disciplinas se fundam. Interdisciplinares e integradoras, relaciona-se com habilidades de outras disciplinas e
anos anteriores ou posteriores. Influenciam mais fortemente o desenvolvimento das competências gerais, de áreas
e/ou específicas.
Aprendizagens complementares (AC): são as aprendizagens que complementam ou podem ser desenvolvidas
junto às aprendizagens focais, para atender possibilidades de fazer indivíduos ou grupos avançarem por já terem
conquistado as aprendizagens focais.
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Expectativa de fluência (EF): presentes apenas nos mapas de Língua Portuguesa e Matemática, compreendem
os conhecimentos que precisam ser mobilizados com fluência ou automaticidade para facilitar o desenvolvimento das
AFs restantes dentro daquele ano ou dos seguintes.
As planilhas de Priorização das Habilidades Essenciais são um caminho para fortalecer as escolhas das/os
professoras/es nas diferentes instâncias de planejamento. Ao selecionarem as habilidades com as aprendizagens focais,
seus objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e alinharem com os materiais didáticos disponíveis na rede,
numa análise profícua, garantirão a aprendizagem dos nossos estudantes.
Com efeito, para que nossos alunos possam seguir sua trajetória escolar com sucesso, as aulas deverão ser
elaboradas a partir dessa matriz de habilidades essenciais, dando prioridade as Aprendizagens Focais e de Expectativa
de Fluência. A partir da análise das informações do documento orientador e da realidade de sua escola e seus
estudantes, bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais recentes, você poderá, prezada professora,
prezado professor, planejar ações que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem garantindo a todos e a cada dos
estudantes o desenvolvimento das competências e habilidades essenciais da BNCC e, tão importante quanto, garantir
equidade na recuperação das aprendizagens e superação das defasagens tão profundamente evidenciadas pelas
avaliações realizadas pelas escolas municipais de ensino fundamental.

Boa leitura. Bom trabalho!

Secretaria Municipal da Educação
Julho de 2021
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6º ANO
História
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

História:
tempo,
espaço
e
formas de
registro

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

EF06HI01

Formas
de
registro
da
história e da
produção
do
conhecimento
histórico

EF06HI02

História:
tempo,
espaço
e
formas de
registro

CÓDIGO

CLASSIFI
CAÇÃO

AF

AF

TEXTO DA
HABILIDADE

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

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.

HABILIDADES
RELACIONAD
AS

EF06GE08
EF06HI10
EF06GE11

EF06HI07

COMENTÁRIO

Ao
se
trabalhar
características
físiconaturais
da
superfície
terrestre no componente
Geografia
(EF06GE11),
pode-se sublinhar a questão
do tempo geológico e do
longo tempo de formação
dos elementos naturais,
como
as
massas
continentais e marítimas e
as formas de relevo, por
exemplo. Sugere-se como
ferramenta pedagógica o
curta-metragem alemão Das
Rad (dirigido por Chris
Stenner, Arvid Uibel e Heidi
Wittlinger), pois possibilita a
percepção do estudante das
noções de tempo: o
histórico e o geológico. É
possível ainda, trabalhar a
habilidade (EF06GE08), e
desenvolver as noções de
escala (das escalas de
tempo
histórico
e
geológico).
Inventariar os patrimônios
materiais e imateriais da
humanidade e analisar
mudanças e permanências
desses patrimônios ao longo
do tempo.
Essa habilidade possibilita
um trabalho articulado com
a Arqueologia, por meio da
proposta de atividades que
evidenciem ao estudante a
importância da cultura
material como veículo de
construção do saber e do
conhecimento histórico, a
partir do estudo dos povos e
das sociedades antigas. É
importante
destacar
a
importância da tradição oral
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História:
tempo,
espaço
e
formas de
registro

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

EF06HI03

AC

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

História:
tempo,
espaço

As origens da
humanidade,
seus

EF06HI04

AF

Conhecer
as
teorias sobre a
origem
do

e

EF06HI03
EF06HI06

às sociedades antigas e,
dessa forma, para a própria
produção
histórica.
Como atividade prática, é
possível propor dinâmicas
em que o estudante possa
analisar objetos pessoais,
como simulação de vestígios
do passado, orientadas por
um roteiro. Essa análise
pode ser realizada com
qualquer outro registro
material,
tal
como:
ilustrações,
fotografias,
vestuários,
utensílios,
documentos escritos, entre
outros.
Dica
de
material
complementar: a série de
vídeos
“Grandes
Civilizações”, 2009 - TV
Escola
(disponível
no
youtube),
aborda
os
principais
eventos,
fenômenos e personagens
históricos do mundo antigo
(povos
egípcios
e
mesopotâmicos) com uma
linguagem adequada ao 6º
ano.
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 céu, à terra, a
uma árvore, a uma rocha, ao
ovo
primordial
ou
simplesmente ao nada.
Há possibilidade de trabalho
conjunto
com
o
componente
Geografia
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formas de
registro

deslocamentos
e os processos
de
sedentarização

História:
tempo,
espaço
e
formas de
registro

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

homem
americano.

EF06HI05

AC

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.

EF06GE11

(EF06GE11),
no
desenvolvimento
das
categorias-chave de espaço
e território, sobretudo em
atividades que solicitam ao
estudante
reconhecer
processos de modificações
realizadas na natureza e na
paisagem por diferentes
sociedades e povos. Como
possibilidade de prática e
como ponto de partida,
pode-se propor o estudo
das rotas de povoamento do
homem
no
território
americano, solicitando ao
estudante a reprodução
desses trajetos em mapas
(em papel ou digitais) e,
sugere-se, usar a sinalização
com cores (lápis de cor ou
caneta hidrográfica) para
evidenciar
os
trajetos
suscitados. Lembrando que
esses
mapas
poderão
contemplar outros trajetos e
caminhos,
que
serão
levantados com base na
leitura
de
outras
abordagens e hipóteses
científicas do processo de
povoamento da América.

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
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nômade ou sedentário,
técnicas de fabricação de
artefatos,
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.
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.

História:
tempo,
espaço
e
formas de
registro

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

EF06HI06

AC

Identificar
geograficamente
as
rotas
de
povoamento no
território
americano.

A invenção
do mundo
clássico e o
contraponto
com outras
sociedades

Povos
da
Antiguidade na
África
(egípcios),
no
Oriente Médio
(mesopotâmico
s)
e
nas
Américas (précolombianos)

EF06HI07

AF

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.

EF06HI09

EF06HI08

AC

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.

EF06HI01

Os
povos
indígenas
originários do
atual território
brasileiro e seus
hábitos
culturais
e
sociais

A invenção
do mundo
clássico e o
contraponto
com outras
sociedades

Povos
da
Antiguidade na
África
(egípcios),
no
Oriente Médio
(mesopotâmico
s)
e
nas
Américas (précolombianos)
Os
povos
indígenas

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.
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

9

originários do
atual território
brasileiro e seus
hábitos
culturais
e
sociais
A invenção
do mundo
clássico e o
contraponto
com outras
sociedades

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

recursos
disponíveis,
relacionando-os
aos
desafios enfrentados e ao
desenvolvimento
das
técnicas e tecnologia dessas
culturas.
EF06HI09

AF

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

EF06GE07
EF06HI10
EF06HI11
EF06HI13

No componente Geografia,
são trabalhadas, neste ano,
as mudanças na interação
humana, por meio da
análise do surgimento das
cidades (EF06GE07). Nesse
sentido, é possível realizar
um trabalho conjunto com o
componente
História,
permitindo ao estudante
comparar características dos
primeiros aldeamentos e
cidades com as formas e
funções urbanas da pólis
grega que se desenvolveram
na península Balcânica.
Ao sugerir a exploração da
mitologia como um aspecto
estruturante das culturas
gregas e romanas, é possível
realizar a leitura de mitos,
permitindo ao estudante
conhecer
diversas
narrativas, personagens e
deuses. Pode-se propor a
criação de jogos, tais como
super trunfo (em que o
estudante poderá escolher
um deus grego ou romano,
listar as suas principais
características e atribuir
qualidades) e jogos de
tabuleiro (em que o
estudante poderá construir
e participar de todas as
etapas de confecção: do
roteiro e definição das
regras até a construção de
cartas, peças e tabuleiro). É
possível
também,
desenvolver histórias em
quadrinhos, em parceria
com o componente Língua
Portuguesa.
Dica
de
materiais
complementares: a temática
da Grécia Antiga pode ser
abordada a partir do trailer
e trechos do jogo "Assassins
Creed - Odyssey" - Ubisoft,
para que o estudante
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reconheça os seguintes
aspectos: geográficos (litoral
recortado e montanhoso),
sociais
(organização
e
divisão social), econômicos
(comércio, navegação e
feiras), culturais (objetos,
arte, vestimentas, modo de
vida), políticos (Ágora e os
espaços públicos) e militar
da pólis Atenas. Do mesmo
modo, também é possível
explorar aspectos da cidadeEstado Esparta, sobretudo a
educação e a política
militaristas. Sugere-se que
se
estabeleça
procedimentos
comparativos,
para
estimular
o
estudante
reconhecer as semelhanças
e as diferenças da civilização
grega.
Lógicas de
organização
política

Lógicas de
organização
política

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

AC

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

EF06HI01
EF06HI09

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
cidadesestados gregas (pólis), com
hierarquia social complexa,
propriedade
privada,
economia
mercantil
dinâmica e vida política com
participação dos cidadãos.

EF06HI11

AC

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

EF06HI01
EF06HI09

Esta habilidade consiste em
explicar
os
fatores
econômicos e sociais que
levaram
Roma
a
se
transformar de uma aldeia
sob autoridade de um rei
em uma cidade imperial
governada por um Senado,
e
compreender
o
funcionamento da República
romana.

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

EF06HI14

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

EF06HI12
AF
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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 integrou os escravos
libertos por seus senhores
ao corpo de cidadãos.
Lógicas de
organização
política

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
A passagem do
mundo antigo
para o mundo
medieval
A fragmentação
do
poder
político
na
Idade Média

EF06HI13

AC

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

EF06HI09

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:
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.

EF06HI14

AF

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

EF06HI12
EF06HI16
EF06HI18
EF06HI19.

Essa aprendizagem em foco
permite
desenvolver
atividades analíticas sobre
dinâmicas de inclusão e
exclusão nos mundos antigo
e
medieval,
podendo
estabelecer
relações
comparativas
com
as
sociedades
contemporâneas.
Como
possibilidade de trabalho
prático, é possível organizar
mesas temáticas de debates
sobre
“cidadania”,
“senhores
e
servos”,
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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

AC

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

EF06HI16

“religião
cristã”
e
“mulheres”, em que o
estudante, em um esquema
de rodízio, poderá conhecer
e analisar os critérios e as
justificativas que permitiam
esses
processos
de
integração e dissensão, a
fim de reconhecer e avaliar
como esses mecanismos
ainda operam na atualidade.
Possibilita também, de
modo
mais
específico,
desenvolver projetos sobre
a questão da mulher em
diferentes
contextos
históricos, podendo ser
articulado com o ODS 5.
ATENÇÃO: a habilidade
(EF05HI04), indicada como
conhecimento
prévio,
aborda o conceito de
cidadania. Entretanto, é
importante ressaltar que a
concepção
desta
é
absolutamente moderna e
contemporânea, diferente
do conceito de cidadania tal
como era entendido na
Antiguidade
Clássica,
associado à noção de
participação política. Desse
modo, objetiva-se indicar
uma possível ampliação da
noção de cidadania.)
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,
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Trabalho e
formas de
organização
social
e
cultural

Senhores
e
servos
no
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

EF06HI16

Trabalho e
formas de
organização
social
e
cultural

Senhores
e
servos
no
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

EF06HI17

AF

AC

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

EF06HI14

Diferenciar
escravidão,
servidão
e
trabalho livre no
mundo antigo.

EF06HI16

EF06HI15
EF06HI17

por escrito ou oralmente, as
interações entre diferentes
sociedades conectadas por
aquelas vias.
Caracterizar e comparar as
dinâmicas de abastecimento
e as 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).
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 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
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Trabalho e
formas de
organização
social
e
cultural

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

EF06HI18

AC

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

EF06HI14

Trabalho e
formas de
organização
social
e
cultural

O papel
mulher
Grécia e
Roma, e
período
medieval

EF06HI19

AC

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

EF06HI14

da
na
em
no

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.
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 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.
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 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

15

populares,
relatando,
depois, o que se aprendeu.

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

7º ANO
HISTÓRIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

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

CÓDIGO

EF07HI01

CLASSIFI
CAÇÃO

AF

TEXTO DA
HABILIDADE

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

HABILIDADES
RELACIONADAS

EF07HI04
EF07HI05
EF07HI07

COMENTÁRIO

Essa
aprendizagem
permite
desenvolver
atividades
que
estimulem o estudante a
refletir sobre o conceito
modernidade e, com
base no reconhecimento
de
seus
principais
aspectos, compreender
a
formação
e
a
consolidação
das
monarquias absolutistas,
assim como os processos
de legitimação desse
poder, que tem no
direito divino dos reis
sua máxima. Garante
também ao estudante
conhecer e compreender
os processos históricos e
os
ideais
dos
Humanismos,
dos
Renascimentos e das
reformas
religiosas,
como movimentos que
questionaram aspectos e
estruturas do Antigo
Regime.
Como
possibilidade
de
atividade prática, é
possível
organizar
leituras individuais e
coletivas de textos e
documentos produzidos
nos contextos históricos
em questão, para fazer o
estudante
identificar
discursos e argumentos
utilizados para justificar
e/ou sustentar lógicas de
inclusão e exclusão, seja
nos aspectos políticos,
econômicos e sociais,
mas
também
nos
aspectos religiosos e
culturais.
Viabiliza
também, a exploração e
a análise de diferentes
fontes e linguagens,
como textos filosóficos,
literários e religiosos,
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obras de arte, produções
fílmicas, entre outros.
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

EF07HI02

AF

Identificar
conexões
e
interações entre
as sociedades do
Novo Mundo, da
Europa, da África
e da Ásia no
contexto
das
navegações
e
indicar
a
complexidade e
as interações que
ocorrem
nos
Oceanos
Atlântico, Índico e
Pacífico.

EF07HI06
EF07GE09

É possível realizar um
trabalho integrado com
o componente Geografia
(EF07GE09), uma vez
que permite o estudante
analisar o período das
Grandes Navegações e
reconhecer o avanço
significativo
da
cartografia,
arte
e
técnica
de
representação do espaço
geográfico.
Pode-se
propor um trabalho de
interpretação dos mapas
de navegação e mapas
históricos desse período,
incluindo
as
Cartas
Portulanas, permitindo
que
o
estudante
desvende
suas
características
e
as
mentalidades
"representadas"
graficamente da época.
Não obstante, é possível
organizar atividades em
que o estudante poderá
explorar textos que
versam
sobre
os
primeiros contatos entre
nativos americanos e
europeus colonizadores,
tal como o chamado
“erro de Colombo”, de
modo que o estudante
identifique
as
impressões suscitadas
desse
encontro.
Também é possível
propor um debate sobre
o atual negacionismo
científico que move as
fakes
news,
com
destaque
para
o
terraplanismo,
explorando diferentes
redes sociais. Por fim,
em parceria com o
componente
Língua
Portuguesa, permite a
leitura e a análise da
obra de Camões Os
Lusíadas, visando traçar
o contexto das Grandes
Navegações para os
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O
mundo
moderno e a
conexão
entre
sociedades
africanas,
americanas e
europeias

Saberes dos
povos
africanos
e
précolombianos
expressos na
cultura
material
e
imaterial

EF07HI03

Humanismos,
Renascimento
s e o Novo
Mundo

Humanismos:
uma
nova
visão de ser
humano e de
mundo
Renascimento
s artísticos e
culturais

EF07HI04

AF

AC

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

EF07GE04

Identificar
as
principais
características
dos Humanismos
e
dos
Renascimentos e
analisar
seus
significados.

EF07HI01

EF07HI08
EF07HI09

EF07HI03

estudantes.
As habilidades EF06HI14
e EF06HI15 do 6º ano
são base fundamental
para a aquisição desta
habilidade no 7º ano.
É possível realizar um
trabalho
com
o
componente Geografia,
por meio da habilidade
(EF07GE04), ao propor
atividades de pesquisa e
investigação sobre os
aportes territoriais e
culturais dos povos
indígenas brasileiros, no
passado e no presente,
ou seja, a sua atual
distribuição
e
organização. Objetiva-se,
desse modo, que o
estudante identifique os
diferentes impactos da
colonização
europeia
para
estes
povos
originários e nativos, e,
consequentemente,
perceba a importância
de valorizar seus modos
de
vida
e,
principalmente,
a
necessidade
de
demarcação de suas
terras para garantir sua
sobrevivência física e
cultural, assegurando a
preservação da história
do povo brasileiro.
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
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Humanismos,
Renascimento
s e o Novo
Mundo

Reformas
religiosas: a
cristandade
fragmentada

EF07HI05

AF

Identificar
e
relacionar
as
vinculações entre
as
reformas
religiosas e os
processos
culturais e sociais
do
período
moderno
na
Europa
e
na
América.

EF07HI01

Humanismos,
Renascimento
s e o Novo
Mundo

As
descobertas
científicas e a
expansão
marítima

EF07HI06

AC

Comparar
as
navegações
no
Atlântico e no
Pacífico entre os
séculos XIV e XVI.

EF07HI02

A organização
do poder e as
dinâmicas do
mundo
colonial
americano

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

EF07HI07

AC

Descrever
os
processos
de
formação
e
consolidação das
monarquias
e
suas
principais
características
com vistas à
compreensão das
razões
da
centralização
política.

EF07HI01
EF07HI12

fundadores da própria
modernidade.
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.
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.
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
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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

EF07HI08

AC

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

EF07HI03

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

AC

Analisar
diferentes
impactos
conquista
europeia
América para
populações
ameríndias
identificar
formas
resistência.

os

EF07HI02

da

EF07HI03

A
estruturação
dos
vicereinos
nas
Américas
Resistências
indígenas,
invasões
e
expansão na
América

EF07HI10

A organização
do poder e as
dinâmicas do
mundo
colonial
americano

AC

da
as
e
as
de

Analisar,
com
base
em
documentos
históricos,
diferentes
interpretações
sobre
as
dinâmicas
das
sociedades
americanas
no

processos
históricos
diferentes, como, por
exemplo, as monarquias
francesa,
inglesa
e
portuguesa.
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
explorar o trabalho
desses povos.

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,
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
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portuguesa

período colonial.

A organização
do poder e as
dinâmicas do
mundo
colonial
americano

A
estruturação
dos
vicereinos
nas
Américas
Resistências
indígenas,
invasões
e
expansão na
América
portuguesa

EF07HI11

A organização
do poder e as
dinâmicas do
mundo
colonial
americano

A
estruturação
dos
vicereinos
nas
Américas
Resistências
indígenas,
invasões
e
expansão na

EF07HI12

AF

AC

Analisar
a
formação
históricogeográfica
do
território
da
América
portuguesa por
meio de mapas
históricos.

EF07HI12

Identificar
a
distribuição
territorial
da
população
brasileira
em
diferentes
épocas,
considerando a
diversidade

EF07HI07

EF07GE09

EF07HI11
EF07GE04

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.
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.
Estudar
sobre
a
formação territorial do
Brasil é importante para
compreendermos
as
nossas
atuais
desigualdades regionais
e
faz
a
interdisciplinaridade
com a disciplina de
geografia.
No
desenvolvimento desta
habilidade também é
possível falar sobre o
sistema de exploração
colonial
chamado
“plantations”
(usado
entre os séculos XV e
XIX). “Plantations” foi
retirado do mapa do 8º
ano, pois ele se adequa
melhor ao conteúdo do
7º, quando falamos
sobre colonização.
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
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América
portuguesa

étnico-racial
e
étnico-cultural
(indígena,
africana, europeia
e asiática).

Lógicas
comerciais e
mercantis da
modernidade

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

EF07HI13

AF

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

EF07HI14

Lógicas
comerciais e
mercantis da
modernidade

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

EF07HI14

AC

Descrever
as
dinâmicas
comerciais
das
sociedades
americanas
e
africanas
e
analisar
suas
interações com
outras sociedades
do Ocidente e do
Oriente.

EF07HI13

Lógicas
comerciais

As
lógicas
internas das

EF07HI15

AF

Discutir
conceito

EF07HI16

e

o
de

habilidade dá sequência
e
aprofunda
o
aprendizado
anterior
(EF07HI11), abordando,
agora,
aspectos
demográficos
mais
importantes.
Essa habilidade permite
o estudante identificar e
analisar as dinâmicas
comerciais no mundo
atlântico e reconhecer a
circulação
de
mercadorias. É possível,
por exemplo, explorar e
analisar a prática do
comércio triangular, em
que foram estabelecidas
relações
comerciais
entre a África, a Europa
e as Américas (do Norte,
do Sul e Central),
sobretudo no século XVI.
Esse estudo permite que
o estudante reconheça
as rotas comerciais e os
principais
produtos
trocados e/ou vendidos
nessas interações. Como
possibilidade
de
atividade prática, é
possível
reconstruir
essas rotas comerciais
em mapas (impressos ou
digitais), em que o
estudante
poderá
levantar os principais
produtos
comercializados,
bem
como as interações
comerciais e culturais
estabelecidas.
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.
É possível realizar um
trabalho
com
o
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mercantis da
modernidade

Lógicas
comerciais e
mercantis da
modernidade

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

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

EF07HI16

AC

escravidão
moderna e suas
distinções
em
relação
ao
escravismo antigo
e
à
servidão
medieval.

EF07GE04

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.

EF07HI15

EF07GE09

componente Geografia
propondo a realização
de um debate sobre o
essencial
papel
da
população africana na
formação da cultura
brasileira
(EF07GE04).
Pode-se
também,
encaminhar uma análise
cartográfica
e
iconográfica da origem e
do destino do comércio
de
africanos
escravizados
(EF07GE09), ressaltando
as condições desumanas
e
insalubres
das
embarcações que os
traziam.
Sugere-se,
ainda, a análise do filme
Amistad (direção de
Steven Spielberg, 1997),
como
ferramenta
pedagógica
que
demonstra as relações
estabelecidas
entre
europeus e africanos e
evidencia o processo de
captura,
escravização,
transporte
e
comercialização desses
povos já em terras
americanas.
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
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
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Lógicas
comerciais e
mercantis da
modernidade

A emergência
do capitalismo

EF07HI17

AF

Discutir as razões
da passagem do
mercantilismo
para
o
capitalismo.

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.
Essa aprendizagem em
foco permite articular
atividades
que
favoreçam o estudante a
refletir
sobre
os
impactos
da
modernidade
na
emergência
do
capitalismo.
Como
possibilidade
de
atividade
prática,
sugere-se
o
desenvolvimento
de
projetos sobre os temas
contemporâneos
transversais de ciência e
tecnologia e trabalho, no
qual o estudante poderá
reconhecer
e
estabelecer
comparações entre as
dinâmicas impostas ao
mundo do trabalho –
advindas
do
desenvolvimento técnico
e científico no contexto
de consolidação do
capitalismo industrial – e
as novas formas e
relações de trabalho
oriundas da Revolução
Digital 4.0, vivenciadas
por eles indiretamente.
Essa proposta permite
ao estudante fazer uma
análise crítica da relação
entre ciência e mundo
do trabalho, e evidenciar
potencialidades e limites
suscitados
dessas
dinâmicas produtivas.
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HISTÓRIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

CÓDIGO

O mundo A questão do EF08HI01
contemporâ iluminismo e da
neo:
o ilustração
Antigo
Regime em
crise

CLASSIFIC
AÇÃO

AF

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADES
RELACIONADAS

Identificar
os
principais aspectos EF08HI03
conceituais
do
iluminismo e do EF08HI04
liberalismo
e
discutir a relação
entre eles e a EF08GE13
organização
do
mundo
contemporâneo.

COMENTÁRIO

É possível propor um
trabalho
com
o
componente
Geografia
(EF08GE13) que explore as
características das novas
formas
produtivas
e
tecnológicas resultantes da
Revolução Industrial na
Inglaterra no século XVIII. O
estudante, reunido em
grupos colaborativos ou
por
projetos,
poderá
analisar
registros
iconográficos
e
audiovisuais,
buscando
reconhecer os regimes e as
condições de trabalho
adotados e impostos na
primeira e/ou segunda fase
industrial,
permitindo
estabelecer comparações
com
alguns
trabalhos
atuais,
século
XXI,
sobretudo em países da
América e da África, onde
existem unidades fabris
que expõem trabalhadores
a regimes e condições de
trabalho
similares
ao
contexto
histórico
da
Revolução Industrial, ou
seja,
em
condições
insalubres e com poucos
direitos
trabalhistas
assegurados.
Essa
habilidade
(EF08GE13)
também
possibilita
escancarar que o processo
de
mecanização
da
produção não ficou apenas
restrito às indústrias dos
espaços urbanos, mas
ganhou relevância também
nos espaços rurais. Assim,
podem-se
explorar
situações que evidenciem a
intensa mecanização de
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O mundo
contemporâ
neo:
o
Antigo
Regime em
crise

As
revoluções EF08HI02
inglesas e os
princípios
do
liberalismo

AC

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

O mundo
contemporâ
neo:
o
Antigo
Regime em
crise

Revolução
EF08HI03
Industrial e seus
impactos
na
produção
e
circulação
de
povos, produtos
e culturas

AF

Analisar
os EF08HI01
impactos
da
Revolução
Industrial
na
produção
e
circulação
de
povos, produtos e
culturas.

O mundo Revolução
EF08HI04
contemporâ Francesa e seus
neo:
o desdobramentos

AF

Identificar
relacionar
processos

e
os EF08HI01
da

atividades relacionadas ao
setor primário, de modo
que o estudante reflita
sobre
os
impactos
socioambientais e em
outros setores produtivos.
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.
Deve ser trabalhada antes
de
abordarmos
o
Iluminismo.
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
surgimento de um novo
grupo social, o operariado.
Habilidade
focal
imprescindível
para
compreendermos
as
transformações
econômicas.
É
possível
o
desenvolvimento com o
estudante de análises de
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Antigo
Regime em
crise

Revolução
Francesa e seus EF08HI05
desdobramentos
na Europa e no EF08HI13.
mundo.

O mundo
contemporâ
neo:
o
Antigo
Regime em
crise

Rebeliões
na EF08HI05
América
portuguesa: as
conjurações
mineira e baiana

AC

Explicar
os EF08HI04
movimentos e as
rebeliões
da
América
portuguesa,
articulando
as
temáticas locais e
suas
interfaces
com
processos
ocorridos
na
Europa
e
nas
Américas.

Os
processos
de
independên
cia
nas
Américas

Independência
EF08HI06
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

AF

Aplicar
os EF08HI07
conceitos
de
Estado,
nação, EF08GE05
território, governo
e país para o
entendimento de
conflitos
e
tensões.

documentos
históricos
essenciais
para
a
organização
social
da
contemporaneidade
mundial, tais como: a
Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão
(1789), a Constituição do
Haiti (1801), a Declaração
Universal dos Direitos
Humanos (1948) e, no
contexto
nacional,
a
Constituição Cidadã do
Brasil (1888), pois permitirá
ao estudante reconhecer os
princípios iluministas, além
de estimular processos
comparativos
e
de
identificação
de
semelhanças e diferenças.
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.
Habilidade importante para
demonstrar a “transição”
saindo da Europa e vindo
para a América.
Essa habilidade tem relação
direta com o componente
Geografia
(EF08GE05).
Desse modo, é possível
propor
atividades
relacionadas à construção
do conceito de Estadonação,
para
que
o
estudante Os processos de
independência
nas
Américas o reconheça
como principal forma de
organização
políticaadministrativa
da
contemporaneidade. Este
foi construído entre o final
do século XVIII e início do
século XIX, por meio de
diversos
símbolos
de
nacionalidade (como a
adoção e difusão de uma
língua oficial, a formação
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Os
processos
de
independên
cia
nas
Américas

Independência
EF08HI07
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

AC

Identificar
e EF08HI06
contextualizar as
especificidades
EF08HI13
dos
diversos
processos
de
independência nas
Américas,
seus
aspectos
populacionais
e
suas conformações
territoriais

de um exército nacional e
datas
comemorativas),
consolidados por meio de
estratégias (como a escola
obrigatória e a propaganda
oficial). Assim, permitiu-se
a
uniformização
de
costumes,
culinária,
vestuário etc. Desse modo,
para a realização de
qualquer
análise
geopolítica, é fundamental
que o estudante conheça
as definições dos conceitos
descritos na habilidade. É
importante destacar a
definição
de
Estado
nacional, uma vez que tem
uma dimensão política (um
governo), uma dimensão
social (um povo/nação
formado por pessoas que
compartilham hábitos e
valores comuns) e também
uma dimensão territorial
(que compreende um país,
com fronteiras definidas
por limites precisos, onde
se exerce a ação de
soberania
dos
governantes).
Como
possiblidade de atividade
prática, é possível realizar
pesquisas
envolvendo
diversas nações do mundo
que possuem governos,
mas
que
não
têm
territórios
autônomos
reconhecidos pelos órgãos
internacionais
(por
exemplo,
bascos
e
palestinos).
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
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Os
processos
de
independên
cia
nas
Américas

Independência
EF08HI08
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

AC

Conhecer o ideário
dos líderes dos
movimentos
independentistas e
seu papel nas
revoluções
que
levaram
à
independência das
colônias hispanoamericanas

Independência
EF08HI09
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
Os
Independência
EF08HI10
processos
dos
Estados
de
Unidos
da
independên América
cia
nas Independências
Américas
na
América
espanhola
• A revolução
dos escravizados
em São Domingo

AC

Conhecer
as
características e os
principais
pensadores
do
Panamericanismo.

AC

Identificar
a
Revolução de São
Domingo
como
evento singular e
desdobramento da
Revolução
Francesa e avaliar
suas implicações.

Os
processos
de
independên
cia
nas
Américas

capitanias
que
se
desmembram em outros
países).
A habilidade consiste em
especificar as ideias dos
líderes das independências
hispano-americanas, bem
como seu papel 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?
A habilidade consiste em
conhecer e diferenciar duas
ideias
de
Panamericanismo nascidas na
mesma época: aquela
defendida
por
Simón
Bolívar na Carta da Jamaica
(1815) e na Conferência do
Panamá (1826) e a do
presidente
norteamericano James Monroe,
a Doutrina Monroe (1823),
que acabou por nortear,
por mais de um século, a
política norte-americana na
América Latina.
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
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e seus múltiplos
significados
e
desdobramentos
: o caso do Haiti
Os caminhos até
a independência
do Brasil

Os
processos
de
independên
cia
nas
Américas

Independência
EF08HI11
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

AC

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.

Os
processos
de
independên
cia
nas
Américas

Independência
EF08HI12
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

AF

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.

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
amedrontada pelo temor
da “onda negra”, isto é, a
repetição dos eventos do
Haiti.
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.
Sugerem-se
atividades
complementares
que
contemplem a análise de
episódios da série “Era uma
vez uma História”. Trata-se
de uma série documental
exibida
em
quatro
episódios que estreou na
Band com produção da
Eyeworks e Cine Group no
dia 27 de abril de 2017, em
que abordam processos de
independência do Brasil,
desde os idos de 1808, até
os acontecimentos que de
fato
permitiram
a
Proclamação da República.
Ao
assistir
a
esses
episódios, o estudante
poderá rever algumas
concepções e abordagens
sobre personalidades e
períodos históricos do
Brasil independente e
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Os
processos
de
independên
cia
nas
Américas

Independência
EF08HI13
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
Os
A
tutela
da EF08HI14
processos
população
de
indígena,
a
independên escravidão dos
cia
nas negros e a tutela
Américas
dos egressos da
escravidão

AF

Analisar
o EF08HI01
processo
de
independência em EF08HI04
diferentes países
latino-americanos EF08HI07
e comparar as
formas de governo
neles adotadas.

AC

O Brasil no Brasil: Primeiro EF08HI15
século XIX
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

AF

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

EF08HI21

EF08HI17
EF08HI18
EF08HI19
EF08HI20

compreender como esse
processo ocorreu.
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
latinoamericanas.
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.
Para além da possibilidade
de estabelecer processos
comparativos entre as
Constituições de 1824 e
1988, é possível propor
uma análise da Lei de
Terras,
de
1850,
estabelecendo
paralelos
com o presente, a estrutura
agrária brasileira. É possível
trabalhar baseando-se em
gráficos, infográficos e
dados
acerca
da
distribuição de terras no
Brasil contemporâneo, a
fim de evidenciar ao
estudante a permanência
da estrutura fundiária
assentada no latifúndio,
instalada
no
período
colonial. Além disso, no que
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O Brasil no Brasil: Primeiro EF08HI16
século XIX
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
O Brasil no Brasil: Primeiro EF08HI17
século XIX
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

AC

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

AC

Relacionar
as EF08HI15
transformações
territoriais,
em
razão de questões
de fronteiras, com
as
tensões
e
conflitos durante o
Império.

diz respeito à temática da
Guerra do Paraguai, é
possível
não
apenas
abordar
as
diferentes
versões do conflito, por
meio
da
leitura
de
produções historiográficas
e
da
análise
de
documentários,
mas
também
enfatizar
a
importância dos negros
escravizados e libertos no
conflito direto e também
nos processos de tomada
de consciência por parte do
exército, que se torna
abolicionista depois da
guerra.
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.

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
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O Brasil no Brasil: Primeiro EF08HI18
século XIX
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
O Brasil no O escravismo no EF08HI19
século XIX
Brasil do século
XIX: plantations
e revoltas de
escravizados,
abolicionismo e
políticas
migratórias no
Brasil Imperial

AC

Identificar
as EF08HI15
questões internas
e externas sobre a
atuação do Brasil
na Guerra do
Paraguai e discutir
diferentes versões
sobre o conflito

AC

Formular
EF08HI15
questionamentos
sobre o legado da EF08HI20
escravidão
nas
Américas,
com
base na seleção e
consulta de fontes
de
diferentes
naturezas.

O Brasil no O escravismo no EF08HI20
século XIX
Brasil do século
XIX: plantations
e revoltas de
escravizados,
abolicionismo e
políticas
migratórias no
Brasil Imperial

AC

Identificar
e EF08HI15
relacionar
aspectos
das EF08HI19
estruturas sociais
da atualidade com
os legados da
escravidão
no
Brasil e discutir a
importância
de
ações afirmativas.

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.
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.

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.
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
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O Brasil no Políticas
de EF08HI21
século XIX
extermínio
do
indígena durante
o Império

AC

O Brasil no A produção do EF08HI22
século XIX
imaginário
nacional
brasileiro:
cultura popular,
representações
visuais, letras e o
Romantismo no
Brasil

Configuraçõ
es
do
mundo no
século XIX

Nacionalismo,
EF08HI23
revoluções e as
novas
nações
europeias

Identificar
e EF08HI14
analisar
as
políticas
oficiais
com relação ao
indígena durante o
Império.

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

AF

Estabelecer
relações causais
entre as ideologias
raciais
e
o
determinismo no
contexto
do
imperialismo
europeu e seus
impactos na África
e na Ásia.

EF08HI24
EF08HI26

EF08HI27

EF08GE05

compreendida em sua
dimensão etnorracial, daí a
importância das ações
afirmativas. A habilidade dá
continuidade à anterior
(EF08HI19) ao trazer a
questão para a atualidade.
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 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).
A habilidade consiste em
compreender e debater
sobre
a
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.
Algumas
temáticas
trabalhadas na (EF08GE05)
do componente Geografia
possibilitam um trabalho
conjunto
com
o
componente História, por
meio de atividades que
permitam ao estudante
conhecer e questionar as
formas e as estratégias de
controle (simbólicas e não
simbólicas) utilizadas por
potências
europeias,
sobretudo nos continentes
africano e asiático, nos
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Configuraçõ
es
do
mundo no
século XIX

Uma nova ordem EF08HI24
econômica:
as
demandas
do
capitalismo
industrial e o
lugar
das
economias
africanas
e
asiáticas
nas
dinâmicas
globais

AC

Reconhecer
os EF08HI23
principais
produtos,
utilizados
pelos
europeus,
procedentes
do
continente
africano durante o
imperialismo
e
analisar
os
impactos sobre as
comunidades
locais na forma de
organização
e
exploração
econômica.

séculos XIX e XX, nos
contextos do imperialismo
e do neocolonialismo e,
principal - mente, no pósSegunda Guerra Mundial.
Deve-se
destacar
aos
estudantes que teorias
racistas foram elaboradas
para justificar a dominação
desses povos, deixando
como
legado
vários
problemas
políticos,
sociais, econômicos e,
também, civis, como no
caso de Ruanda, onde
vários conflitos tribais
resultaram
em
um
genocídio no ano de 1994
e, também, no caso da
África do Sul, em que
houve o regime do
apartheid de 1948 a 1994.
Como atividade prática, é
possível propor projetos
temáticos, debates e mesas
redondas, a fim de permitir
ao estudante identificar os
diferentes
impactos,
sobretudo às sociedades
africanas.
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
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
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Configuraçõ
es
do
mundo no
século XIX

Os
Estados EF08HI25
Unidos
da
América e a
América Latina
no século XIX

AF

Caracterizar
e EF08HI26
contextualizar
aspectos
das
relações entre os
Estados Unidos da
América
e
a
América Latina no
século XIX.

Configuraçõ
es
do
mundo no
século XIX

O imperialismo EF08HI26
europeu e a
partilha da África
e da Ásia

AC

Identificar
e EF08HI23
contextualizar
o
protagonismo das EF08HI25
populações locais
na resistência ao
imperialismo
na
África e Ásia.

Configuraçõ
es
do
mundo no
século XIX

Pensamento
e EF08HI27
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
A resistência dos
povos
e
comunidades
indígenas diante
da
ofensiva

AC

Identificar
as EF08HI23
tensões
e
os
significados
dos
discursos
civilizatórios,
avaliando
seus
impactos
negativos para os
povos
indígenas
originários e as
populações negras
nas Américas.

alimentar
provocaram
subnutrição,
fome
e
epidemias, destruíram o
comércio
interno
no
continente e tornaram os
Estados
africanos
dependentes do mercado
externo.
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
tropicais em proveito do
desenvolvimento industrial
norte-americano.
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.
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.
Deve-se
diferenciar
o
aspecto ideológico do
darwinismo (explicar o
conceito de darwinismo
social) das teorias contidas
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civilizatória

na obra “A origem das
espécies”
de
Charles
Darwin.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

9º ANO
HISTÓRIA
UNIDADE TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

CÓDIGO

CLASSIFI
CAÇÃO

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADES
RELACIONADAS

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

Experiências
EF09HI01
republicanas
e
práticas autoritárias:
as
tensões
e
disputas do mundo
contemporâneo
A proclamação da
República e seus
primeiros
desdobramentos

AF

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

EF09HI02

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

A
questão
da EF09HI02
inserção dos negros
no
período
republicano do pósabolição
Os
movimentos
sociais e a imprensa
negra; a cultura
afro-brasileira como

AC

Caracterizar
e
compreender os
ciclos da história
republicana,
identificando
particularidades da
história local e
regional até 1954.

EF09HI01

COMENTÁRIO

É
possível
desenvolver com os
estudantes
trabalhos sobre o
período da Primeira
República,
abordando
os
conceitos-chave:
federalismo,
coronelismo, política
do café com leite,
política
dos
governadores, entre
outros.
Como
possibilidade
de
atividade prática, é
possível orientar a
elaboração
de
mapas conceituais,
permitindo
ao
estudante
reconhecer
e
estabelecer
possíveis relações
entre os conceitos
trabalhados
na
habilidade. Esse tipo
de
atividade
também
permite
estabelecer
comparações
históricas,
por
exemplo, com a
República
atual,
buscando identificar
semelhanças
e
diferenças,
assim
como rupturas e
continuidades
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
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elemento
resistência
superação
discriminações

de
e
das

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

A
questão
da EF09HI03
inserção dos negros
no
período
republicano do pósabolição
Os
movimentos
sociais e a imprensa
negra; a cultura
afro-brasileira como
elemento
de
resistência
e
superação
das
discriminações.

AC

Identificar
os
mecanismos
de
inserção
dos
negros
na
sociedade
brasileira
pósabolição e avaliar
os seus resultados.

EF09HI07

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

A
questão
da EF09HI04
inserção dos negros
no
período
republicano do pósabolição
Os
movimentos
sociais e a imprensa
negra; a cultura
afro-brasileira como
elemento
de
resistência
e
superação
das
discriminações.

AC

Discutir
a
importância
da
participação
da
população negra
na
formação
econômica,
política e social do
Brasil.

EF09HI07

de
Vargas,
e
reconhecendo
as
mudanças sociais,
políticas
e
econômicas que o
país passou nesse
período.
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.
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
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discriminadora.
O nascimento
da República no
Brasil
e
os
processos
históricos até a
metade
do
século XX

Primeira República e EF09HI05
suas características
Contestações
e
dinâmicas da vida
cultural no Brasil
entre 1900 e 1930

AC

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

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

O período varguista EF09HI06
e suas contradições
A emergência da
vida urbana e a
segregação espacial
O trabalhismo e seu
protagonismo
político

AF

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

EF09HI17

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.
Para além de um
trabalho
mais
conceitual,
essa
habilidade
possibilita
desenvolver
atividades
que
favoreçam a análise
de propagandas e
discursos produzidos
pelo
Estado
varguista
em
parceria com o
componente Língua
Portuguesa.
Para
esse
trabalho,
sugerimos a análise
das produções do
Departamento
de
Imprensa
e
Propaganda (DIP),
organizadas
de
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O nascimento A questão indígena EF09HI07
da República no durante a República
Brasil
e
os (até 1964)
processos
históricos até a
metade
do
século XX

AC

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.

EF09HI03
EF09HI04

acordo com o ensino
híbrido,
pois
permite
ao
estudante
reconhecer aspectos
(características de
linguagem,
vocabulário, entre
outras)
do
populismo
e
trabalhismo. Dica de
material
complementar: No
portal no Centro de
Pesquisa
e
Documentação de
História
Contemporânea do
Brasil (CPDOC), da
Fundação
Getulio
Vargas (FGV), há
diversos
documentos
e
dossiês
sobre
personalidades
e
períodos populistas
da História do Brasil.
Disponíveis
em:
https://bit.ly/32MBZ
V4. (Acesso em:
maio 2020.).
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
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O nascimento Anarquismo
da República no protagonismo
Brasil
e
os feminino
processos
históricos até a
metade
do
século XX

e EF09HI08

AF

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.

EF09GE08

EF09HI09
EF09HI26
EF09HI36

questão
indígena
pode ser entendida
no
âmbito
da
expansão
das
atividades
econômicas
em
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.
É
possível
desenvolver
atividades conjuntas
com o componente
Geografia, tendo em
vista a habilidade
(EF09GE08),
uma
vez que permite ao
estudante refletir e
se posicionar de
modo
críticoreflexivo
sobre
violências
e
preconceitos contra
populações
marginalizadas
e
minorias no Brasil e
no mundo. Dessa
forma, sugere-se a
organização
de
debates ou mesas
redondas,
pois
permite-se
a
pesquisa e a análise
de
dados
e
informações sobre
essas questões, de
modo a construir
coletivamente
argumentos sólidos
e, também, tomar
decisões
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O nascimento Anarquismo
da República no protagonismo
Brasil
e
os feminino
processos
históricos até a
metade
do
século XX

e EF09HI09

AC

Relacionar
as EF09HI08
conquistas
de
direitos políticos,
sociais e civis à
atuação
de
movimentos
sociais.

Totalitarismos e O
mundo
em EF09HI10
conflitos
conflito: a Primeira
mundiais
Guerra
Mundial
A
questão
da
Palestina
A Revolução Russa
A crise capitalista de
1929

AF

Identificar
e
relacionar
as EF09HI11
dinâmicas
do
capitalismo e suas
EF09HI12
crises, os grandes
conflitos mundiais
e os conflitos EF09HI13
vivenciados
na
Europa.

responsável
e
socialmente éticas.
Essas
atividades
permitem
o
desenvolvimento do
tema
contemporâneo
transversal
diversidade cultural.
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.
Essa
habilidade
permite desenvolver
análises
das
principais crises e
conflitos políticos,
econômicos
e
ideológicos
do
século XX. Como
atividade prática, é
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EF09HI19

possível organizar
um
rodízio
de
debates
ou
de
mesas
temáticas,
em que o estudante
poderá conhecer e
relacionar todos os
processos e conflitos
estudados. As mesas
poderão
ser
compostas
com
materiais
complementares,
como: documentos,
imagens
e
fotografias, relatos e
memórias,
permitindo
ao
estudante conhecer
diferentes pontos de
vista
sobre
os
processos
analisados.
É
possível
propor,
como procedimento
de sistematização, a
construção
de
mapas conceituais
(com
conceitoschave), em que o
estudante
poderá
estabelecer relações
de causalidade entre
os conflitos e as
crises circunscritos
no recorte temporal
1914-1945.
Ademais, há alguns
filmes
e
documentários
sobre o período em
questão, permitindo
enriquecer
discussões e ampliar
as
reflexões.
ATENÇÃO:
A
abordagem
que
compreende as duas
guerras
mundiais
como sendo apenas
um conflito de 31
anos
é
do
historiador
Eric
Hobsbawm,
apresentada no livro
A Era dos Extremos:
o breve século XX
(1914-1991)
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Totalitarismos e O
mundo
em EF09HI11
conflitos
conflito: a Primeira
mundiais
Guerra
Mundial
A
questão
da
Palestina
A Revolução Russa
A crise capitalista de
1929

AC

Identificar
as EF09HI10
especificidades e
os
desdobramentos
mundiais
da
Revolução Russa e
seu
significado
histórico.

Totalitarismos e O
mundo
em EF09HI12
conflitos
conflito: a Primeira
mundiais
Guerra
Mundial
A
questão
da
Palestina
A Revolução Russa
A crise capitalista de
1929

AC

Analisar a crise EF09HI10
capitalista de 1929
e
seus
desdobramentos
em
relação
à
economia global.

Totalitarismos e A emergência do EF09HI13
conflitos
fascismo
e
do
mundiais
nazismo
A Segunda Guerra
Mundial
Judeus e outras
vítimas
do
holocausto

AC

Descrever
e EF09HI10
contextualizar os
processos
da
emergência
do
fascismo e do
nazismo,
a
consolidação dos
estados
totalitários e as
práticas
de
extermínio (como
o holocausto).

Totalitarismos e O colonialismo na EF09HI14
conflitos
África
mundiais
As guerras mundiais,
a
crise
do

AF

Caracterizar
discutir
dinâmicas
colonialismo

e
as EF09HI31
do
no

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).
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.
Esta habilidade se
refere a identificar
os motivos que
levaram
ao
surgimento
do
fascismo na Itália no
contexto do pósguerra,
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.
Há a possibilidade
de
realizar
um
trabalho conjunto
com o componente
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colonialismo e o
advento
dos
nacionalismos
africanos e asiáticos

Totalitarismos e A Organização das EF09HI15
conflitos
Nações
Unidas
mundiais
(ONU) e a questão
dos
Direitos
Humanos

continente
africano e asiático EF09GE08
e as lógicas de
resistência
das
populações locais
diante
das
questões
internacionais.

AC

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

Geografia, levandose em conta a
habilidade
(EF09GE08). Podemse propor atividades
que permitam ao
estudante analisar
movimentos
de
resistência
das
chamadas
“minorias” étnicas,
que
lutam
por
autonomia de seu
território
(por
exemplo, o caso dos
curdos, dos bascos,
dos catalães, dos
chechenos e dos
povos
aborígenes
australianos). Como
atividade prática, é
possível orientar a
produção
de
roteiros
e
minidocumentários,
em que o estudante,
com o uso de
elementos
audiovisuais, poderá
analisar a luta de
determinadas
minorias étnicas e
evidenciar conflitos
e impasses políticos
para a conquista da
autonomia de seus
territórios.
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
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Totalitarismos e A Organização das EF09HI16
conflitos
Nações
Unidas
mundiais
(ONU) e a questão
dos
Direitos
Humanos

Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

O Brasil da era JK e o EF09HI17
ideal de uma nação
moderna:
a
urbanização e seus
desdobramentos em
um
país
em
transformação

AC

AF

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

Identificar
e EF09HI06
analisar processos EF09HI18
sociais,
EF09HI28
econômicos,
culturais
e
políticos do Brasil
a partir de 1946.

meio ambiente e
para
a
ajuda
humanitária a todos
os países e povos.
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 justiça e
a paz mundial. Devese
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.
A
habilidade
consiste em traçar
um
panorama
histórico do Brasil de
1946-1964,
destacando
os
conflitos políticos,
ameaças de golpe,
aspirações
populares
e
mudanças
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
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Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

O Brasil da era JK e o EF09HI18
ideal de uma nação
moderna:
a
urbanização e seus
desdobramentos em
um
país
em
transformação

Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

Os
anos
1960: EF09HI19
revolução cultural?
A ditadura civilmilitar
e
os
processos
de
resistência
As
questões
indígena e negra e a
ditadura

AC

AF

Descrever
e EF09HI17
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.

Identificar
e EF09HI10
compreender
o
processo
que EF09HI20
resultou
na
ditadura
civilmilitar no Brasil e
discutir
a
emergência
de
questões
relacionadas
à
memória
e
à
justiça sobre os
casos de violação

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.
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.
Considerou-se
a
habilidade
(EF09HI10)
como
conhecimento
prévio, pois propõe
o desenvolvimento
do trabalho sobre
concepções
autoritárias
de
poder (nazismo e
fascismo),
favorecendo
a
compreensão sobre
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dos
direitos
humanos.

Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

Os
anos
1960: EF09HI20
revolução cultural?
A ditadura civilmilitar
e
os
processos
de
resistência
As
questões
indígena e negra e a
ditadura

AC

Discutir
os EF09HI19
processos
de
resistência e as
propostas
de
reorganização da
sociedade
brasileira durante
a ditadura civilmilitar.

regimes e governos
ditatoriais.
Como
atividade prática, é
possível propor uma
reflexão
ao
estudante sobre o
período, utilizando
materiais
complementares,
tais
como
os
documentários “Um
dia que durou 21
anos” e “Operação
Condor”, uma vez
que apresentam as
interferências dos
EUA no processo de
golpe e consolidação
de
ditaduras
militares, no Brasil e
em outros países
latino-americanos.
Essa
atividade
permite
ao
estudante identificar
os
diferentes
argumentos
utilizados
por
sujeitos e grupos
distintos
para
justificar
e/ou
contestar o golpe
militar no Brasil na
década de 1960. É
possível
também
organizar análises e
reflexões sobre a
concepção
que
interpreta
o
processo de golpe
militar como sendo
uma
revolução,
organizado por um
grupo de militares,
que ganha maior
projeção no atual
contexto de pósverdade (primeira
década do século
XXI)
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
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Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

Os
anos
1960: EF09HI21
revolução cultural?
A ditadura civilmilitar
e
os
processos
de
resistência
As
questões
indígena e negra e a
ditadura

AC

Identificar
e
relacionar
as
demandas
indígenas
e
quilombolas como
forma
de
contestação
ao
modelo
desenvolvimentist
a da ditadura.

Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

O
processo
de EF09HI22
redemocratização
A Constituição de
1988
e
a
emancipação
das
cidadanias
(analfabetos,
indígenas, negros,
jovens
etc.)
A história recente
do
Brasil:
transformações
políticas,
econômicas, sociais

AC

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

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, também,
as
manifestações
culturais da época
(teatro,
música,
cinema,
obras
literárias).
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.
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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e culturais de 1989
aos dias
atuais
Os protagonismos
da sociedade civil e
as alterações da
sociedade brasileira
A
questão
da
violência
contra
populações
marginalizadas
O Brasil e suas
relações
internacionais
na
era da globalização

Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

O
processo
de EF09HI23
redemocratização
A Constituição de
1988
e
a
emancipação
das
cidadanias
(analfabetos,
indígenas, negros,
jovens
etc.)
A história recente
do
Brasil:
transformações
políticas,
econômicas, sociais
e culturais de 1989
aos dias
atuais
Os protagonismos
da sociedade civil e
as alterações da
sociedade brasileira
A
questão
da
violência
contra
populações
marginalizadas
O Brasil e suas
relações
internacionais
na
era da globalização

AC

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

Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

O
processo
de EF09HI24
redemocratização
A Constituição de
1988
e
a
emancipação
das
cidadanias
(analfabetos,

AC

Analisar
as
transformações
políticas,
econômicas,
sociais e culturais
de 1989 aos dias
atuais,

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.
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
assistência
aos
desamparados etc.
Esta habilidade se
refere a esclarecer e
discutir as mudanças
ocorridas no Brasil,
de 1989 aos dias
atuais, em setores
diversos
(política,

52

indígenas, negros,
jovens
etc.)
A história recente
do
Brasil:
transformações
políticas,
econômicas, sociais
e culturais de 1989
aos dias
atuais
Os protagonismos
da sociedade civil e
as alterações da
sociedade brasileira
A
questão
da
violência
contra
populações
marginalizadas
O Brasil e suas
relações
internacionais
na
era da globalização

identificando
questões
prioritárias para a
promoção
da
cidadania e dos
valores
democráticos.

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
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
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crime de racismo
(inafiançável
e
imprescritível).
Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

O
processo
de EF09HI25
redemocratização
A Constituição de
1988
e
a
emancipação
das
cidadanias
(analfabetos,
indígenas, negros,
jovens
etc.)
A história recente
do
Brasil:
transformações
políticas,
econômicas, sociais
e culturais de 1989
aos dias
atuais
Os protagonismos
da sociedade civil e
as alterações da
sociedade brasileira
A
questão
da
violência
contra
populações
marginalizadas
O Brasil e suas
relações
internacionais
na
era da globalização
O
processo
de EF09HI26
redemocratização
A Constituição de
1988
e
a
emancipação
das
cidadanias
(analfabetos,
indígenas, negros,
jovens
etc.)
A história recente
do
Brasil:
transformações
políticas,
econômicas, sociais
e culturais de 1989
aos dias
atuais
Os protagonismos
da sociedade civil e
as alterações da
sociedade brasileira
A
questão
da
violência
contra
populações
marginalizadas
O Brasil e suas
relações
internacionais
na
era da globalização

AC

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

AC

Discutir e analisar EF09HI08
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.

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.

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.
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Modernização,
ditadura
civilmilitar
e
redemocratizaçã
o: o Brasil após
1946

O
processo
de EF09HI27
redemocratização
A Constituição de
1988
e
a
emancipação
das
cidadanias
(analfabetos,
indígenas, negros,
jovens
etc.)
A história recente
do
Brasil:
transformações
políticas,
econômicas, sociais
e culturais de 1989
aos dias
atuais
Os protagonismos
da sociedade civil e
as alterações da
sociedade brasileira
A
questão
da
violência
contra
populações
marginalizadas
O Brasil e suas
relações
internacionais
na
era da globalização

AC

Relacionar
aspectos
das
mudanças
econômicas,
culturais e sociais
ocorridas no Brasil
a partir da década
de 1990 ao papel
do País no cenário
internacional na
era
da
globalização.

A
história A
Guerra
Fria: EF09HI28
recente
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

AC

Identificar
e EF09HI17
analisar aspectos
da Guerra Fria,
seus
principais
conflitos e as
tensões
geopolíticas
no
interior dos blocos
liderados
por
soviéticos
e
estadunidenses.

Esta habilidade se
refere a 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 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.
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
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A
história As
experiências EF09HI29
recente
ditatoriais
na
América Latina

AC

Descrever
e EF09HI30
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.

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.
Esta
habilidade
consiste em analisar
as ocorrências de
ditaduras
na
América Latina no
período da Guerra
Fria, como resultado
de interferências da
política
norteamericana na região
sob o pretexto de
combate
ao
comunismo.
A
habilidade abrange
toda a complexidade
do processo políticoinstitucional latinoamericano
do
período, onde se
sucederam governos
e regimes ditatoriais
e
democráticos,
golpes
e
contragolpes. Devese
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
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A
história As
experiências EF09HI30
recente
ditatoriais
na
América Latina

AC

Comparar
as EF09HI29
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.

A
história Os processos
recente
descolonização
África e na Ásia

AC

Descrever e avaliar EF09HI14
os processos de
descolonização na
África e na Ásia.

de EF09HI31
na

últimas ainda em
atuação.
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,
19761981).
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
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A
história O fim da Guerra Fria EF09HI32
recente
e o processo de
globalização
Políticas econômicas
na América Latina

AC

Analisar mudanças EF09HI33
e
permanências
associadas
ao EF09HI34
processo
de
globalização,
considerando os
argumentos dos
movimentos
críticos às políticas
globais.

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).
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
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A
história O fim da Guerra Fria EF09HI33
recente
e o processo de
globalização
Políticas econômicas
na América Latina

AC

Analisar
as EF09HI32
transformações
nas
relações
políticas locais e
globais
geradas
pelo
desenvolvimento
das
tecnologias
digitais
de
informação
e
comunicação.

A
história O fim da Guerra Fria EF09HI34
recente
e o processo de
globalização
Políticas econômicas
na América Latina

AC

Discutir
as EF09HI32
motivações
da
adoção
de
diferentes políticas
econômicas
na
América
Latina,
assim como seus
impactos sociais
nos países da
região.

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
simultâneos:
a
revolução
tecnológica e a
liberalização
dos
mercados – ambos
serão desenvolvidos
nas
habilidades
seguintes:
(EF09HI33)
e
(EF09HI34).
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
grandes
recursos financeiros,
pessoas, materiais e
informações.
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,
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A
história Os conflitos do EF09HI35
recente
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.

AF

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

inclusive por conta
de
movimentos
populares que se
opuseram
à
abertura comercial,
às privatizações e à
flexibilização
dos
direitos trabalhistas.
Alguns
países
adotaram medidas
neodesenvolvimenti
stas, 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
latinoamericanos
como
fornecedores
de
matérias-primas.
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
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A
história Os conflitos do EF09HI36
recente
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

AC

Identificar
e EF09HI08
discutir
as
diversidades
identitárias e seus
significados
históricos no início
do século XXI,
combatendo
qualquer forma de
preconceito
e
violência.

islamismo, afinal, há
grupos
fundamentalistas
em
todas
as
religiões.
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,
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.
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