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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald

Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Os materiais de apoio à implementação 

do Currículo do Estado de São Paulo  

são oferecidos a gestores, professores e alunos  

da rede estadual de ensino desde 2008, quando 

foram originalmente editados os Cadernos 

do Professor. Desde então, novos materiais 

foram publicados, entre os quais os Cadernos 

do Aluno, elaborados pela primeira vez  

em 2009.

Na nova edição 2014-2017, os Cadernos do 

Professor e do Aluno foram reestruturados para 

atender às sugestões e demandas dos professo-

res da rede estadual de ensino paulista, de modo 

a ampliar as conexões entre as orientações ofe-

recidas aos docentes e o conjunto de atividades 

propostas aos estudantes. Agora organizados 

em dois volumes semestrais para cada série/

ano do Ensino Fundamental – Anos Finais e  

série do Ensino Médio, esses materiais foram re-

vistos de modo a ampliar a autonomia docente 

no planejamento do trabalho com os conteúdos 

e habilidades propostos no Currículo Oficial 

de São Paulo e contribuir ainda mais com as 

ações em sala de aula, oferecendo novas orien-

tações para o desenvolvimento das Situações de 

Aprendizagem.

Para tanto, as diversas equipes curricula-

res da Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica (CGEB) da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo reorganizaram os Cader-

nos do Professor, tendo em vista as seguintes 

finalidades:

 incorporar todas as atividades presentes 

nos Cadernos do Aluno, considerando 

também os textos e imagens, sempre que 

possível na mesma ordem;

 orientar possibilidades de extrapolação 

dos conteúdos oferecidos nos Cadernos do 

Aluno, inclusive com sugestão de novas ati-

vidades;

 apresentar as respostas ou expectativas 

de aprendizagem para cada atividade pre-

sente nos Cadernos do Aluno – gabarito 

que, nas demais edições, esteve disponível 

somente na internet.

Esse processo de compatibilização buscou 

respeitar as características e especificidades de 

cada disciplina, a fim de preservar a identidade 

de cada área do saber e o movimento metodo-

lógico proposto. Assim, além de reproduzir as 

atividades conforme aparecem nos Cadernos 

do Aluno, algumas disciplinas optaram por des-

crever a atividade e apresentar orientações mais 

detalhadas para sua aplicação, como também in-

cluir o ícone ou o nome da seção no Caderno do 

Professor (uma estratégia editorial para facilitar 

a identificação da orientação de cada atividade). 

A incorporação das respostas também res-

peitou a natureza de cada disciplina. Por isso, 

elas podem tanto ser apresentadas diretamente 

após as atividades reproduzidas nos Cadernos 

do Professor quanto ao final dos Cadernos, no 

Gabarito. Quando incluídas junto das ativida-

des, elas aparecem destacadas.

A NovA edição

Leitura e análise

Lição de casa

Pesquisa em grupo

Pesquisa de 
campo

Aprendendo a 
aprender

Roteiro de 
experimentação

Pesquisa individual

Apreciação

Você aprendeu?

O que penso  
sobre arte?

Ação expressiva

!
?

Situated learning

Homework

Learn to learn

Além dessas alterações, os Cadernos do 

Professor e do Aluno também foram anali-

sados pelas equipes curriculares da CGEB 

com o objetivo de atualizar dados, exemplos, 

situações e imagens em todas as disciplinas, 

possibilitando que os conteúdos do Currículo 

continuem a ser abordados de maneira próxi-

ma ao cotidiano dos alunos e às necessidades 

de aprendizagem colocadas pelo mundo con-

temporâneo.

Para saber mais

Para começo de 
conversa

Seções e ícones
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7

História – 2a série – Volume 2

OriEntAçãO SObrE OS cOntEúdOS dO vOluME

Neste Caderno, vamos tratar de temas de 
grande relevância para a formação do aluno, 
uma vez que a Revolução Francesa, os movi-
mentos de independência na América Latina, 
a Revolução Industrial Inglesa e as ideolo-
gias do século XIX muito contribuíram para 
a formação política, cultural e econômica 
das sociedades contemporâneas. Além des-
ses temas, outros três que, apesar de ligados 
cronologicamente ao século XIX, tiveram 
grandes e importantes desdobramentos ao 
longo do século XX: EUA no século XIX –  
Expansão para o Oeste, Guerra Civil e o de-
senvolvimento capitalista dos EUA; Brasil 
Império – Primeiro Reinado, Regências e Se-
gundo Reinado e a República no Brasil – as 
contradições da modernização e o processo 
de exclusão política, econômica e social até a 
década de 1920.

Esses conteúdos possibilitam uma ampla 
discussão a respeito da sociedade contempo-
rânea. A Revolução Francesa marcou a as-
censão dos ideais políticos burgueses diante 
do Absolutismo. As invasões napoleônicas e 
as lutas contra o Absolutismo monárquico 
europeu estimularam as lutas pela indepen-
dência na América. A Revolução Industrial 
impunha aos ingleses uma necessidade cons-
tante de novos mercados e de expansão. A Ex-
pansão para o Oeste, a doutrina do Destino 
Manifesto, a Guerra Civil nos Estados Uni-
dos, a Abolição da escravatura, a imigração 
e o imaginário republicano no Brasil são os 
temas também presentes no volume.

competências e habilidades

Com base nas orientações para a área de His-
tória, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei no 9.394/96), e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, aspectos como a hetero-
geneidade dos grupos sociais e a pluralidade dos 
modos de vida, em seu contexto e ao longo do 
tempo, foram considerados em relação aos te-
mas aqui tratados, com a finalidade de propiciar 
uma compreensão mais ampla e menos genera-
lizante dos fenômenos históricos que a eles se 
referem. Assim como nos Cadernos anteriores, 
privilegiou-se o desenvolvimento das habilidades 
indicadas na matriz do Enema e na do Sarespb.

Metodologia e estratégias

As estratégias de ensino-aprendizagem aqui 
adotadas procuram contemplar o conhecimen-
to prévio dos alunos em relação às temáticas 
apresentadas. Parte-se do princípio de que, in-
dependentemente do saber que tenham, esse 
saber pode ser a premissa a partir da qual o 
professor pode aproximar-se dos alunos e des-
pertar-lhes o interesse pelas questões tratadas.

O Caderno propõe atividades de pesquisas, 
produção e análise textual, mapas e atividades 
individuais e em grupo.

Avaliação

Os procedimentos e estratégias de avaliação 
propostos contemplam pesquisa, participação 

a Documento básico do Enem. Fonte: <http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task
=view&id=39&ltemid=73>. As competências básicas da área enunciadas na “Matriz de Referências para o 
Enem 2009” encontram-se disponíveis em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/ 
2009/Enem2009_matriz.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2013.  

b Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://saresp.fde.sp.gov.
br/2009>. Acesso em: 22 jan. 2014.
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8

e produção textual, entendidas como impor-
tantes formas de desenvolvimento das compe-
tências e habilidades previstas. As avaliações 
seguem as orientações anteriormente traçadas 
nos demais Cadernos. O desenvolvimento das 

competências, a apreensão dos conceitos re-
lacionados aos temas, a análise da produção 
textual e a participação ativa no processo de 
aprendizagem continuam sendo objetos pri-
mordiais da avaliação.
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9

História – 2a série – Volume 2

A Revolução Francesa é um dos aconteci-
mentos mais significativos do século XVIII. 
Inspirados pelas ideias iluministas, assim co- 
mo outros movimentos do século XVIII,  
como a Independência dos Estados Uni-
dos da América e a Independência do Hai-
ti, ela tornou-se uma espécie de influência 
ou modelo para outros movimentos sociais 
ao longo dos séculos XIX e XX. Por isso, a 
Revolução Francesa é considerada um mo-
delo clássico de revolução democrático-bur-
guesa. Sua condição de modelo e exemplo 
advém da recuperação, por outros movi-
mentos, de suas palavras de ordem e ideais 
democráticos (liberdade, igualdade e fra-
ternidade), que prometiam assegurar prin-
cípios de respeito aos direitos individuais 
como bem supremo formador da nação mo-
derna. Porém, é preciso observar que seu ca-
ráter burguês implicou, ao longo do tempo, 
uma limitação das propostas de mudanças 
efetivas, garantindo a manutenção dos va-
lores de liberdade, igualdade e fraternidade, 
sempre de acordo com o conceito burguês 
dessas palavras, o que também as impede de 
virar realidade.

O contexto pré-revolucionário pode ser en-
tendido como representativo das consequências 
de uma lenta desestruturação das instituições do 
sistema feudal (desde o século XV) e, também, 
de uma espécie de agonia do Antigo Regime na 

França, a qual estava fortemente marcada pelo 
enfraquecimento do poder real (com a perda 
de prestígio e riqueza dos nobres). As guer-
ras com a Inglaterra, a Áustria e a Prússia e a 
consequente debilidade econômica do Estado, 
assim como os baixos salários e o alto custo 
de vida da população – que enfrentava uma 
situação de extrema precariedade –, formam 
a base da motivação econômica comumente 
associada à  Revolução. A si tuação econômica 
da França no período submetia a maioria da 
população à extrema miséria. Como agravan-
te às dificuldades socioeconômicas vivencia-
das pelo povo contrapunha-se a ostentação da 
nobreza e do clero, grandes beneficiários da es-
trutura fiscal.

Enquanto isso, os burgueses, que atuavam 
na indústria, no comércio e no sistema finan-
ceiro, aspiravam a reconhecimento, a direitos 
e a poderes políticos, além de desejarem a re-
dução dos impostos e lutarem contra a centra-
lização monárquica.

Assim, o objetivo desta Situação de Apren-
dizagem é oferecer uma leitura introdutória 
de aspectos referenciais a respeito do tema. 
Ela se inicia com uma caracterização geral e 
com a proposição de duas atividades. Para a 
realização dessas atividades, serão necessários 
alguns pré-requisitos curriculares que você já 
desenvolveu com os alunos.

SituAçÕES dE APrEndiZAGEM

SItUAçãO DE APRENDIzAGEM 1 
REVOLUçãO FRANCESA E IMPéRIO NAPOLEôNICO

conteúdo e temas: Revolução Francesa e Império Napoleônico.

competências e habilidades: reconhecimento de informações referenciais a respeito da Revolução Fran-
cesa e do Império Napoleônico.

Sugestão de estratégias: leitura de imagens.
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10

Sugestão de recursos: fontes de pesquisa (livros, revistas, enciclopédias, internet) e imagens.

Sugestão de avaliação: pesquisa, produção de verbetes e participação dos alunos.

Sondagem e sensibilização 

A Sondagem desta Situação de Aprendiza-
gem pode ser um momento para retomar os 
conhecimentos prévios que os alunos já pos-
suem sobre a Revolução Francesa. A posição 
de modelo ocupada pela Revolução France-
sa ao longo da história pode contribuir para 
que os alunos tenham algumas noções sobre 
o tema, mesmo que superficiais ou pouco de-
talhadas. Por isso, uma sugestão é iniciar a 
discussão a partir dessas noções, perguntando 
o que entendem pela expressão “Revolução 
Francesa” ou se conhecem seu principal lema, 
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”.

Antes do início da primeira etapa, é impor-
tante que eles tenham assimilado os seguintes 
conteúdos:

 f transição do Feudalismo ao Capitalismo;
 f caracterização do Antigo Regime.

Esses temas serão necessários para o de-
senvolvimento das atividades desta Situação 
de Aprendizagem, por isso é importante que 
eles sejam trabalhados em sala antes do início 
desta primeira etapa.

1a etapa

Esta atividade pode ser iniciada com um 
breve relato da convocação dos Estados Ge-
rais por Luís XVI, em maio de 1789, como for-
ma de buscar uma solução para os problemas 
socioeconômicos enfrentados pela França 
naquele período. Coercitiva, essa convoca-
ção marcou o início de uma série de eventos 
referenciais para a compreensão do processo 
revolucionário. Nesse ponto, é importante 

transmitir aos alunos dados históricos a res-
peito dos Estados Gerais, especialmente rela-
cionados a sua composição e suas principais 
atribuições, conduzindo-os para a situação 
imediatamente anterior à Revolução.

Em seguida, proponha a atividade de 
pesquisa e elaboração de um dicionário 
conceitual sobre o tema. Para isso, distri-
bua aos alunos certo número de temas para 
pesquisa ligados à Revolução Francesa, 
de modo que mais de um aluno pesquise o 
mesmo tema. 

Com esta atividade de pesquisa, pretende-se 
proporcionar um espaço de trabalho coletivo e 
compartilhamento do conhecimento pesquisa-
do entre os alunos; além disso, a divisão dos 
conteúdos visa facilitar a tarefa, que seria mui-
to árdua se a Revolução Francesa fosse consi-
derada como um todo.

Estabeleça a sequência dos verbetes a se-
rem apresentados de forma que propicie uma  
compreensão dos momentos e das fases da 
Revolução e solicite aos alunos a exposição 
verbal dos conteúdos, confrontando os re-
sultados e sintetizando-os na forma de um 
pequeno texto. Ao final da atividade, todos 
terão elaborado um pequeno dicionário con-
ceitual da Revolução Francesa. 

A seguir, sugerimos alguns aspectos rele-
vantes e definidores dos verbetes. Se esses não 
tiverem sido contemplados pelos alunos, traga-
-os à discussão e acrescente-os à versão final do 
dicionário.

a) terceiro Estado: composto por aqueles que não in-

tegravam a nobreza e o clero, representado por burgueses e 
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camponeses que, devido a sua origem social humilde dentro 

do contexto estamental, possuíam poucos direitos e muitos 

deveres como o de trabalhar e pagar impostos.

b) Jacobinos: revolucionários franceses que tiveram suas 

posições radicalizadas sob comando de Robespierre. 

c) Girondinos: republicanos considerados moderados, re-

presentantes da alta burguesia francesa.

d) Assembleia nacional constituinte (julho 
de 1789 a setembro de 1791):  instituiu o fim 

da servidão e dos privilégios feudais para o clero e a no-

breza. Uma importante decisão dessa Assembleia foi a 

elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. 

e) declaração universal dos direitos do Ho-
mem e do cidadão (agosto de 1789): direitos 

assegurados perante a lei. Sintetiza os ideais de liberdade que 

caracterizaram a primeira fase da Revolução Francesa. 

f) constituição civil do clero (julho de 1790): 
regulamentação do clero, que transformou seus membros 

em funcionários do Estado e confiscou seus bens. 

g) constituição monárquica (1791): reduziu o po- 

der real, sujeitando o rei às leis e instituindo a tripartição 

do poder e o fim da isenção de impostos para o clero e a 

nobreza.

h) convenção (1792-1795): assembleia formada por 

deputados girondinos, jacobinos e da planície.

i) constituição republicana (1793): instituiu o voto 

universal masculino, escolas públicas, garantia de direitos e 

assistência aos socialmente desamparados. 

j) terror (1793-1794): período marcado pela predomi-

nância jacobina nos meios militares, judiciais e econômicos 

e por grande número de execuções.

k) constituição “burguesa” (1795): recuo em rela-

ção aos direitos civis da Constituição anterior, já que o voto 

passa a ser censitário. 

Como orientação, sugira aos alunos que 
elaborem um “verbete” de dicionário, sintéti-
co e definidor.

Para a aula seguinte, solicite aos alunos 
que tragam escrito no caderno o verbete 
elaborado e que preparem uma breve apre-
sentação de seu conteúdo para os colegas. é 
importante que, ao final desta aula, os alunos 
saibam caracterizar o Primeiro, o Segundo e 
o terceiro Estados (os Estados Gerais) e que 
entendam o significado simbólico da tomada 
da Bastilha.

2a etapa 

Após a discussão do dicionário conceitual 
e da reflexão sobre as principais etapas da Re-
volução Francesa, pode-se discutir e proble-
matizar o ideal mais conhecido do movimento, 
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. Para 
tanto, proponha a seguinte atividade, também 
presente no Caderno do Aluno:

2. O lema “Liberdade, Igualdade e Fraterni-
dade” ficou consagrado como representativo 
dos ideais da Revolução Francesa. Diferen-
tes movimentos, em contextos diversos, apro-
priaram-se desse lema, que apresenta três va-
lores comuns à vida em sociedade. Com base 
nas orientações do professor, disserte acerca 
dos limites de cada um deles, considerando 
as perguntas que os acompanham.

a) liberdade – O que se pode entender 
por liberdade como direito? O direito à 
liberdade é igual para todos? Ser livre 
implica fazer sempre o que se quer? Há 
limites para a liberdade? 

b) igualdade – O que é igualdade? é pos-
sível haver igualdade em uma sociedade 
que tem a liberdade por princípio? Quais 
os princípios dessa igualdade? Igualdade 
entre quem: cidadãos? Quem são os ci-
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dadãos? Há igualdade social quando se 
consideram as sociedades comumente 
divididas entre ricos e pobres? O direi-
to assegura a igualdade? O princípio da 
igualdade trata os iguais de forma igual. 
No entanto, os desiguais são tratados de 
forma desigual. Isso procede?

c) Fraternidade – O que é fraternidade? 
Como é possível expressá-la socialmente?

As palavras de ordem da Revolução Francesa – Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade – representavam os direitos que a 

luta revolucionária pretendia assegurar a todas as pessoas. 

Assim, neste exercício, o intuito é problematizar com os alu-

nos as possibilidades e os limites desses direitos. A natureza 

das perguntas propostas permitirá aos alunos uma reflexão, 

tomando-se por base suas próprias experiências, o que enri-

quecerá a análise a ser feita.

3a etapa

O período napoleônico (1799-1815) provo-
ca mudanças importantes na estrutura políti-
ca francesa. Seu governo, iniciado a partir de 
um golpe militar (o golpe do 18 de Brumário), 
foi marcado por uma grande centralização 
e expansão militar. As campanhas militares 
napoleônicas garantiram a presença das for-
ças francesas em diversas regiões da Europa, 
como a Península Ibérica ou partes da Itália, 
e ajudaram no fortalecimento da figura do 
próprio Napoleão. Durante a vigência de seu 
governo, conquistou e anexou territórios, es-
tabeleceu alianças e decretou o Bloqueio Con-
tinental, que tentava isolar a Inglaterra dos 
demais países, impedindo-a de comercializar 
produtos. 

Depois de apresentar este conteúdo aos alu-
nos (complementando-o com informações que 
julgar necessárias), você pode propor como 
atividade a análise de duas obras de arte repre-
sentativas desse período: Napoleão I no trono 
imperial, de Jean-Auguste-Dominique Ingres 
(1806), e O triunfo de Napoleão em 1810, de 
Jean-Pierre Cortot (1836), que constam do 
Caderno do Aluno. Nessas obras, Napoleão 

é representado como imperador, em alusão 
explícita aos referenciais do Império Romano. 
Buscava-se, nessas representações, legitimar 
seu governo e seu poder. 

“Os esforços de Napoleão [...] para au-
mentar os limites do império francês e con-
solidar seu poder não se concentram apenas 
nos campos de batalha e em seu poderio mi-
litar, mas também nos sítios arqueológicos e 
no uso das ciências e das artes.” 

GARRAFFONI, R. S.; StOIANI, R. Escavar o 
passado, (re)construir o presente: os usos simbólicos da 
Antiguidade Clássica por Napoleão Bonaparte. Revista 

de História da Arte e Arqueologia, v. 6, p.69-82, 2006. 

3. Considerando as orientações do seu pro-
fessor, observe as imagens a seguir e ana-
lise como a figura de Napoleão está sendo 
representada em cada uma delas.
Espera-se que os alunos façam uma reflexão em torno de as-

pectos simbólicos do conteúdo tratado na Situação de Apren-

dizagem, por meio da análise das obras Napoleão I no trono 

imperial, de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1806), e O triunfo 

de Napoleão em 1810, de Jean-Pierre Cortot (1836). Ambas as 

representações mostram Napoleão como um imperador, sen-

do uma estratégia de legitimação de seu governo e de seu po-

der como chefe único da França e do império. A simbologia 

dessas imagens que caracterizam Napoleão como imperador 

romano, como César, pode contemplar diversos aspectos, tanto 

na primeira quanto na segunda obra. Por exemplo: a águia im-

perial (símbolo do poder romano) aparece no tapete e abaixo 

do globo frontal; a láurea da primeira figura pode ser associada 

à láurea e aos trajes de imperador romano da segunda, mais rica 

em motivos clássicos. 

Você pode indagar ainda como os alunos 
definiriam a postura de Napoleão em ambas 
as obras de arte. Nesse caso, é importante 
que os alunos observem que Napoleão apa-
rece numa posição majestosa e imponente, 
simbolizando sua posição como um impe-
rador triunfante. Essa forma de representa-
ção da figura de Napoleão contribuía para 
o reforço simbólico de seu poder e de sua 
autoridade.
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Figura 1 – Jean-Auguste-Dominique Ingres. 
Napoleão I no trono imperial, 1806. Óleo sobre tela, 
260 cm x 163 cm. Acervo Museu de l’Armée, Paris, 
França. 
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Figura 2 – Jean-Pierre Cortot. O triunfo de 
Napoleão em 1810. Friso do Arco do triunfo, 
1836. Paris, França.
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4a etapa

Sugira aos alunos que respondam à 
questão a seguir, presente na seção 
Lição de casa, no Caderno do Aluno.

 Com base na citação a seguir e no conteú-
do desenvolvido, por que se pode conside-
rar a Revolução Francesa como uma revo-
lução burguesa?

“A Revolução assinala a elevação da so-
ciedade burguesa e capitalista na história da 
França. Sua característica essencial é ter rea-
lizado a unidade nacional do país por meio da 
destruição do regime senhorial e das ordens feu-
dais privilegiadas [...]. O fato de ter chegado, fi-
nalmente, ao estabelecimento de uma democracia 
liberal particulariza ainda a sua significação his-
tórica. Deste duplo ponto de vista, e sob o ângulo 
da história mundial, ela merece ser considerada  
o modelo clássico da revolução burguesa.” 

SOBOUL, Albert. A Revolução Francesa. 7. ed. 
tradução Rolando Roque da Silva. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1989. p.7.

De acordo com o trecho do historiador Albert Soboul, a Re-

volução Francesa realizou duas transformações importantes: 

unificou o país por meio da destruição do regime senhorial 

e das características feudais da sociedade e estabeleceu uma 

democracia liberal como regime de governo. Essas duas trans-

formações atendiam aos interesses da burguesia, na medida 

em que possibilitaram a transição do mundo feudal para o ca-

pitalismo e garantiram a representatividade política à burgue-

sia. A partir dessas duas transformações, a burguesia conseguiu 

ocupar uma posição central dentro da estrutura social france-

sa, promovendo a instauração de uma sociedade burguesa na 

França. É por essa razão que podemos dizer que a Revolução 

Francesa se constituiu numa revolução burguesa.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem 

Com esta Situação de Aprendizagem, espera-
-se que os alunos tenham adquirido informações 

Imagem A

Imagem B
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fundamentais a respeito de relevantes conceitos 
da Revolução Francesa e que possam associá-la 
a modificações estruturais no cenário político-
-econômico da segunda metade do século XIX. 
Quanto ao Império Napoleônico, a atividade de 
análise de imagens deverá propiciar aos alunos 
a apreensão de aspectos simbólicos ligados ao 
conteúdo estudado, enriquecen do-lhes a com-
preensão do documento histórico. 

Proposta de questões para avaliação 

As atividades a seguir encontram-
-se presentes na seção Você apren-
deu?, no Caderno do Aluno.

1. (Fuvest – 2005) A Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, votada pela As-
sembleia Nacional Constituinte francesa, 
em 26 de agosto de 1789, visava: 

a) romper com a Declaração de Indepen-
dência dos Estados Unidos, por esta 
não ter negado a escravidão. 

b) recuperar os ideais cristãos de liberdade e 
igualdade, surgidos na época medieval  
e esquecidos na moderna. 

c) estimular todos os povos a se revolta-
rem contra seus governos, para acabar 
com a desigualdade social. 

d) assinalar os princípios que, inspirados no 
Iluminismo, iriam fundar a nova Consti-
tuição francesa. 

e) pôr em prática o princípio: a todos, se-
gundo suas necessidades, a cada um, de 
acordo com sua capacidade.

Objetiva-se que os alunos verifiquem a semelhança do ideá-

rio presente na Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-

dadão com o ideário Iluminista.

2. (Enem – 2004) Algumas transformações 
que antecederam a Revolução Francesa 

podem ser exemplificadas pela mudança 
de significado da palavra “restaurante”. 
Desde o final da Idade Média, a palavra 
restaurant designava caldos ricos, com 
carne de aves e de boi, legumes, raízes e 
ervas. Em 1765 surgiu, em Paris, um local 
onde se vendiam esses caldos, usados para 
restaurar as forças dos trabalhadores. Nos 
anos que precederam a Revolução, em 
1789, multiplicaram-se diversos restau-
rateurs, que serviam pratos requintados, 
descritos em páginas emolduradas e ser-
vidos não mais em mesas coletivas e mal 
cuidadas, mas individuais e com toalhas 
limpas. Com a Revolução, cozinheiros da 
corte e da nobreza perderam seus patrões, 
refugiados no exterior ou guilhotinados, e 
abriram seus restaurantes por conta pró-
pria. Apenas em 1835, o Dicionário da 
Academia Francesa oficializou a utiliza-
ção da palavra restaurante com o sentido 
atual. A mudança do significado da pala-
vra “restaurante” ilustra:

a) a ascensão das classes populares aos mes-
mos padrões de vida da burguesia e da 
nobreza.

b) a apropriação e a transformação, pela 
burguesia, de hábitos populares e dos va-
lores da nobreza.

c) a incorporação e a transformação, pela 
nobreza, dos ideais e da visão de mundo 
da burguesia.

d) a consolidação das práticas coletivas e 
dos ideais revolucionários, cujas origens 
remontam à Idade Média.

e) a institucionalização, pela nobreza, de 
práticas coletivas e de uma visão de mun-
do igualitária.

Espera-se que os alunos identifiquem as alterações provo-

cadas pela Revolução Francesa, em todas as esferas, política, 

econômica e social.
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“Brevemente as nações esclarecidas colo-
carão em julgamento aqueles que têm até aqui 
governado os seus destinos. Os reis fugirão 
para os desertos, para a companhia dos ani-
mais selvagens a que eles se assemelham; e a 
natureza recuperará os seus direitos.” 

SAINt-JUSt. Sur La Constitution de la France: discours 
prononcé à la Convention. 24 de abril de 1793. Apud  

HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções – 1789-1848.  
17. ed. tradução Maria tereza Lopes teixeira  

e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2003. p. 83. 

Esse trecho é representativo de ideais do 
_________, que influenciaram a _______. 
Qual das respostas a seguir completa cor-
retamente a frase?

a) Iluminismo/Revolução Francesa.

b) Liberalismo/Independência estaduni-
dense.

c) Pensamento naturalista/crise do sistema 
monárquico.

d) Pensamento revolucionário/Independên-
cia estadunidense.

É importante que os alunos identifiquem a contestação ao 

“direito divino” realizada pelos filósofos iluministas.

4. Mais do que proteger as indústrias fran-
cesas e suas reservas metálicas, a França 
intencionava sufocar o comércio inglês e 
forçar o país rival a esgotar seu tesouro. 
Para tanto, era preciso atacar o domínio 
da Inglaterra sobre os mares. Com isso, 
buscava-se isolar o país dos contatos com 
suas colônias para tentar vencê-lo pe-
las dificuldades provocadas, inclusive de 
abastecimento de alimentos. Para tanto, 
Napoleão Bonaparte decidiu-se pela(o):

a) aliança com Portugal, visando aprovei-
tar-se do poderio naval acumulado pelo 

país desde o início da Expansão Ultra-
marina, do século XVI.

b) abertura dos portos franceses às nações 
amigas.

c) Bloqueio Continental.

d) assinatura de um tratado de paz com a 
Inglaterra.

Espera-se que os alunos verifiquem que o  Bloqueio Conti-

nental foi uma medida que intencionava isolar a Inglaterra 

dos demais países, impedindo-a de comercializar produtos.

Proposta de Situação de 
recuperação 

Solicite aos alunos que desenvolvam um tex-
to acerca da transição do Feudalismo para o 
Capitalismo. Para orientar a pro dução textual, 
explique que o texto deverá contemplar refle-
xões a respeito da ideia de transição histórica, 
destacando-se permanências e transformações 
da Idade Moderna em relação ao período ante-
rior, a Idade Média. O objetivo, neste caso, é a 
compreensão de que grande parte das mudanças 
históricas não ocorre de forma abrupta, e sim de 
maneira processual. Os momentos de crise são 
particularmente interessantes para estudo, pois 
mesclam características do que está em transfor-
mação com novidades ainda não consolidadas. 
Portanto, neste caso específico, é necessário soli-
citar que os alunos fundamentem historicamente 
conceitos como: centralização de poder, Antigo 
Regime, Absolutismo e sociedade estamental. 

Em relação ao tema estudado, diga-lhes 
que o texto deverá abordar as característi-
cas da sociedade francesa pré-revolucionária 
que permitem compreender as tensões po-
líticas, sociais e econômicas, condutoras da 
burguesia ao processo revolucionário. Como  
conclusão, peça-lhes que apontem o que mu-
dou na lógica organizadora da sociedade e 
como isso beneficiou a burguesia. 

3. Leia o trecho e responda.
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recursos para ampliar a perspectiva 
do professor e do aluno para a 
compreensão do tema

livros

HOBSBAWM, Eric. Ecos da Marselhesa: dois 
séculos reveem a Revolução Francesa. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996. Livro que 
retrata os desdobramentos e influências da Re-
volução Francesa em diversos movimentos ao 
redor do mundo.

MOtA, Carlos Guilherme. Revolução France-
sa. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004. (O Coti-
diano da História). Boa indicação para iniciar 
os estudos do tema retratado na Situação de 
Aprendizagem.

revista

História Viva – Grandes Temas: Revolução 
Francesa. São Paulo: Duetto, n. 2, 2005. A 

SItUAçãO DE APRENDIzAGEM 2 
CENtRALIzAçãO E FRAGMENtAçãO:  

PROCESSOS DE INDEPENDêNCIA E  
FORMAçãO tERRItORIAL NA AMéRICA LAtINA

Esta Situação de Aprendizagem tem como 
objetivo principal discutir e aproximar os pro-
cessos de independência latino-americanos. 
Em especial, pretende-se refletir de que manei-
ra os movimentos que provocaram a ruptura 
com as antigas metrópoles europeias provoca-
ram a criação de diversos regimes republicanos 
fragmentados nos territórios de colonização 
espanhola e um regime monárquico centraliza-
do no território de colonização portuguesa.

Esta Situação de Aprendizagem será mais 
proveitosa quando os estudos sobre a Inde-

pendência da América Latina estiverem avan-
çados. Para isso, requer-se o domínio dos 
seguintes conteúdos:

 f os contextos europeu e sul-americano mo-
tivadores das independências;

 f os processos de independência do Haiti, 
do Vice-Reino de Nova Espanha, atual 
México, do Vice-Reino de Nova Granada 
(Simón Bolívar) e dos Vice-Reinos do Peru 
e do Prata (General San Martín);

 f o período joanino e o processo de indepen-
dência do Brasil. 

revista apresenta grande variedade d artigos 
sobre a Revolução Francesa. Indicada para 
aprofundar seus conhecimentos sobre o tema.

Filmes

Danton, o processo da revolução. (Danton) Dir.: 
A. Wajda. França/Polônia, 1982. 130 min. 14 
anos. O filme narra a trajetória de Danton du-
rante o processo revolucionário francês.

Maria Antonieta. (Marie Antoinette) Dir.:  
Sofia Coppola. EUA/França, 2006. 123 min. 
14 anos. Retrato da corte francesa às vésperas 
da Revolução de 1789.

Site

História – por Voltaire Schilling. Disponível 
em: <http://educaterra.terra.com.br/voltaire/
especial/home_rev_francesa.htm>. Acesso em: 
18 nov. 2013. Site com textos e indicações de 
documentos sobre a Revolução Francesa.
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conteúdo e tema: independências da América Latina.

competências e habilidades: selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações represen-
tados de diferentes formas; tomar decisões e enfrentar situações-problema; contextualizar e ordenar os 
eventos, compreendendo a importância dos fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais.

Sugestão de estratégias: leitura de textos, estudo de mapas.

Sugestão de recursos: mapa da América Latina, textos e sites.

Sugestão de avaliação: produção de texto e trabalho de pesquisa.

Sondagem e sensibilização

Inicie a Situação de Aprendizagem com a 
observação do mapa mudo político atual da 
América Latina, que consta do Caderno do 
Aluno. Identifique, com os alunos, os terri-
tórios coloniais administrados por Portugal 
e pela Espanha. Pergunte sobre as diferenças 
aparentes entre ambos, no que se refere à divi-

são política, e estimule-os a formular hipóteses 
a respeito. Colabore para que os alunos perce-
bam a fragmentação territorial da América es-
panhola independente e a unidade da América 
portuguesa independente. Pergunte aos alunos 
quais foram os motivos dessa diferença, consi-
derando o histórico da formação territorial sul-
-americana, e aproveite as contribuições para 
prosseguir com a Situação de Aprendizagem. 

Figura 3 – AtELIER de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.sciences-po.fr/en/am-rique-centrale-et-du-
sud>. Acesso em: 29 abr. 2014. tradução: Renée zicman. Mapa original.
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“Desejo, mais do que qualquer um, ver a formação na América da maior nação do mundo, não 
somente por sua extensão e riquezas, mas também por sua liberdade e glória. Ainda que aspire à per-
feição do governo de minha pátria, não posso me convencer que o Novo Mundo seja no momento atual 
regido por uma grande república; como é impossível, não me atrevo a desejá-lo, [...] 

[...] Já que possui uma origem, uma língua, um costume e uma religião deveria, por consequência, 
ter somente um governo que confederasse os diferentes Estados que estão se formando; mas não é pos-
sível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos e diferentes características dividem 
a América. [...]”

BOLÍVAR, Simón. Carta da Jamaica. Kingston, 6 de setembro de 1815. Disponível em: <http://www.bibliotecasvirtuales.com/
biblioteca/LiteraturaLatinoamericana/SimonBolivar/cartadejamaica.asp>. Acesso em: 18 nov. 2013. tradução Diego López Silva.

Solicite que os alunos registrem no Ca-
derno do Aluno as conclusões a respeito do 
mapa:

1. O mapa apresentado retrata as divisões 
políticas estabelecidas nos processos de in-
dependência iniciados no século XIX. De 
modo geral, como ficaram as divisões entre 
os países que surgiram do território colo-
nial espanhol? Como tais divisões contras-
tam com a porção territorial portuguesa? 
Se você precisasse caracterizar com os con-
ceitos “centralização” ou “fragmentação” 
os territórios independentes na América 
do Sul, qual dessas palavras utilizaria para 
o português? E para o espanhol? 

Os alunos poderão indicar com cores os países hispânicos na 

porção ocidental do mapa, desde o Sul dos Estados Unidos 

da América até o Chile. O Brasil deverá ser assinalado como 

um país de colonização portuguesa. Chame atenção para a 

presença de outras metrópoles coloniais na América, princi-

palmente nas Antilhas e ao norte do Brasil, nas Guianas.

Espera-se que eles associem o conceito de centralização à 

América Portuguesa e de fragmentação à América Espanhola.

1a etapa

A partir da reflexão inicial proposta du-
rante a Sondagem e sensibilização, proponha 
a leitura com os alunos do seguinte trecho da 
Carta da Jamaica, de Simón Bolívar, de 1815, 
também transcrito no Caderno do Aluno.

Analise com os alunos os argumentos de Bo-
lívar que estão listados em tópicos no Caderno 
do Aluno (climas remotos, situações diversas, 
interesses opostos). Oriente seus alunos a re-
gistrar os significados que forem considerando 
pertinentes. Estimule-os a elaborar os significa-
dos e a síntese dos aspectos relevantes de forma 
coletiva, sempre sob sua mediação. Em segui-
da, proponha a realização da seguinte ativida-
de, também presente no Caderno do Aluno:

2. Leia atentamente o trecho de uma carta de 
Simón Bolívar, um dos líderes do processo 
separatista da América espanhola, sobre a 
questão da unidade da América.

a) Repare que o autor, no segundo pará-
grafo, enumera uma série de caracte-
rísticas comuns presentes no território 
da América espanhola, tais como a lín-
gua, os costumes e a religião. Por que, 
mesmo com tais semelhanças, surgiram 
vários países na América espanhola? 
Quais são os motivos da fragmentação 
política e territorial?

Há diversos fatores que influenciaram a fragmentação ter-

ritorial espanhola. Alguns se relacionam diretamente com 

a vastidão do território, outros com a grande diversificação 

econômica colonial, ou, ainda, com a formação de elites po-

líticas díspares, que não aceitaram a perda de seus poderes 

locais em nome de uma suposta unidade.
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b) Explique, em poucas palavras, como 
cada um dos argumentos de Bolívar, 
citados para justificar a desagregação 
da América, contribuiu para a forma-
ção territorial dos países independentes 
americanos.

• Climas remotos: ressalte a vastidão da colonização espa-

nhola, que se estendia desde a atual Flórida estadunidense 

até o Chile, e evidencie as diferenças climáticas estabelecidas 

por uma geografia continental.

• Situações diversas: ressalte (apesar da generalização) a 

lealdade de algumas regiões à monarquia espanhola e aos 

diferentes processos de independência já iniciados antes de 

1815, como o do Paraguai e o do México.

• Interesses opostos: relembre aos alunos que as elites co-

loniais espanholas eram diversas e que algumas delas depen-

diam do comércio metropolitano, enquanto outras se volta-

vam para a exportação de produtos agrícolas como cacau, 

café, couro e cana. Havia desejos opostos entre federalismo 

e centralização do poder, e até mesmo discussões entre re-

publicanismo e monarquismo.

3. O processo separatista brasileiro foi marcado 
pela unidade territorial e, apesar das várias 
tentativas de fragmentação, nosso país figu-
ra como o quinto mais extenso do mundo 
e ocupa uma área que equivale a aproxima-
damente 45% da América do Sul. O Hino 
Nacional brasileiro faz diversas referências à 
nossa unidade, exaltada em adjetivos como 
“gigante” e “impávido”. Sabe-se que o Bra-
sil apresentava muitas das características ci-
tadas por Bolívar e definidas por ele como 
empecilhos para a constituição da unidade 
territorial. O país também foi, e ainda é, ca-
racterizado por climas remotos, situações 
econômicas e políticas diversas e interesses 
opostos. Partindo dessas afirmações, discuta 
com seus colegas e seu professor o porquê de 
a unidade territorial brasileira ter sido man-
tida, apesar das dificuldades. Registre em seu 
caderno a síntese das discussões.
O objetivo da atividade é fomentar a discussão das grandes 

diferenças entre os processos de independência da América 

Espanhola e da Portuguesa. 

A manutenção da unidade territorial brasileira está direta-

mente relacionada à construção de seu processo emancipa-

cionista. O Brasil recebeu a Família Real portuguesa em 1808. 

Então, o governo português, instalado no Rio de Janeiro, 

concedeu uma série de liberdades aos colonos, tais como a 

Abertura dos Portos de 1808, assinou os Tratados de 1810 com 

a Inglaterra e promoveu a elevação do Brasil à condição de 

Reino Unido em 1815, o que reconfigurou a situação colonial 

do Brasil, fatos fundamentais para a diferenciação dos dois 

processos de separação. 

Mais ainda, a independência brasileira concretizou-se com o 

governo de um membro da própria Família Real portuguesa, 

D. Pedro. Sua justificativa para ocupar o trono brasileiro era 

muito forte, pois se tratava de um herdeiro legítimo para os 

portugueses, e que foi aceito pela maioria das elites brasilei-

ras, por garantir um processo separatista com poucas altera-

ções estruturais. A unidade territorial, assim, foi mantida em 

meio a guerras e com a afirmação de um governo centrali-

zado e de fortes tendências absolutistas. 

Da parte dos colonos hispânicos havia uma grande descon-

fiança em relação ao Brasil durante os levantes revolucio-

nários. Cogitava-se que o Brasil era o arauto do Congresso 

de Viena (1814-1815), da restauração e do monarquismo. As 

tropas de Bolívar chegaram a entrar em choque com a mo-

narquia brasileira no Mato Grosso, no ano de 1825, ao revidar 

um ataque a Chiquitos, no Alto Peru, hoje Bolívia, e havia um 

forte desconforto em relação ao domínio brasileiro da Cis-

platina. 

Para finalizar a discussão, devem-se deixar algumas questões 

no ar, como as dificuldades de integração dos países latino-

-americanos, já evidenciadas por Bolívar em 1815, mas veri-

ficadas na timidez do Mercosul, nas propostas de expansão 

continental da Aliança Bolivariana para as Américas (Alba), na 

renúncia à Área de Livre Comércio das Américas (Alca), nos 

litígios de fronteiras, nas pretensões brasileiras ao Conselho 

de Segurança da ONU etc.

Após vários anos de guerras, dificuldades, 
honras, derrotas, vitórias, traições e grandes 
amizades, a intensidade e a inconstância de sua 
vida e da política sul-americana motivaram a 
grande decepção de um homem doente; Bolí-
var, diferentemente da moderação apresentada 
em 1815, desabafa em uma carta: “A única coi-
sa que se pode fazer na América é emigrar”.
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Proponha aos alunos a realização da 
atividade a seguir, também presente 
no Caderno do Aluno, na seção Li-

ção de casa. 

Escreva um texto cujo título deverá proble-
matizar a especificidade da independência 
brasileira, considerando os demais proces-
sos latino-americanos de emancipação po-
lítica. O desenvolvimento do texto deverá 
contemplar as seguintes questões:

 f Quais são os motivos da manutenção de 
nossa unidade territorial?

 f Como o processo emancipacionista brasilei-
ro se diferencia dos vividos pelos vizinhos?
Sugira que o título do texto expresse o caráter problematizador 

dessa proposta, retomando os pontos discutidos em sala de aula. 

Porém, não deixe de dar atenção ao desenvolvimento da ca-

pacidade do aluno de relacionar os conteúdos estudados com 

a formação territorial e geográfica do continente americano.

2a etapa

Recomende a realização da pesqui-
sa individual, ampliando a possibi-
lidade de utilização de materiais 

como internet e livros da biblioteca. Agende 
uma data para que os alunos tragam os mate-
riais selecionados para discussão em grupo, 
lembrando-os de basear-se também nos funda-
mentos obtidos durante as aulas a respeito dos 
movimentos de Independência na América La-
tina. A proposta é retomar alguns pontos im-
portantes discutidos em sala de aula. 

Durante as guerras de independência, ocor-
ridas no Primeiro Reinado (1822-1831), 
eclodiram diversas revoltas para negar o 
poder do imperador e, em alguns casos, a 
manutenção da unidade territorial. Merce-
nários contratados por D. Pedro I atuaram 
decisivamente no processo de repressão 
dos revoltosos e, por causa das condições 
políticas provocadas pela recente indepen-
dência, foram a principal força bélica a ser-
viço da unidade do país.

Pesquise na biblioteca de sua escola, em 
livros didáticos ou na internet os princi-
pais aspectos de cada uma das manifesta-
ções a seguir, evidenciando a atuação dos 
mercenários.

a) Massacre do Brigue Palhaço – Pará, 1823: 
Revolta ocorrida em Belém durante o processo eman-

cipacionista brasileiro. Mercenários ingleses encarce-

raram no porão de um navio aproximadamente 250 

prisioneiros e assassinaram cruelmente quase todos. Há 

controvérsias sobre o que teria provocado a morte dos 

prisioneiros. Contudo, citam-se cal, água envenenada, 

calor e falta de ar. Os confrontos entre os mercenários e 

os revoltosos se deram em consequência dos constantes 

ataques aos comerciantes portugueses e ingleses que 

estavam na região. 

b) Confederação do Equador – Pernam-
buco, 1824: Revolta de caráter separatista, ocorrida 

no Primeiro Reinado, contra o Absolutismo, a monarquia 

e a centralização de poder promovidos pela Consti-

tuição de 1824. Destaca-se a liderança de Frei Caneca, 

morto após a repressão ao conflito. 

c) Guerra da Cisplatina – Uruguai, 1825-1828: 
Revolta separatista que terminou com o desmembra-

mento do território da Cisplatina, anteriormente in-

vadido e dominado por D. João VI. Demonstra, assim 

como os outros movimentos, a dificuldade da constru-

ção da unidade territorial brasileira.

3a etapa

Como fechamento, propomos 
uma pesquisa em grupo a respei-
to da brasileira Maria Quitéria 

(1792-1853) e sua participação na guerra de 
independência. As orientações a respeito 
dos procedimentos que envolvem esta pes-
quisa estão detalhadas no Caderno do Alu-
no, na seção Pesquisa em grupo, onde 
solicita-se que, reunidos em grupos e se-
guindo suas orientações, os alunos realizem 
a pesquisa e organizem explanação manus-
crita ou publicada em blog a partir do rotei-
ro abaixo:
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corretas, pois o objetivo da atividade é fomen-
tar a discussão das grandes diferenças entre 
os processos de independência das Américas 
espanhola e portuguesa. Por isso, no final da 
aula ou na aula seguinte, é muito importante 
retomar as questões apresentadas, com a in-
tenção de desfazer equívocos importantes de 
abordagem em relação ao tema.

Proposta de questões para avaliação 

As atividades a seguir estão inseri-
das na seção Lição de casa, no Ca-
derno do Aluno. 

1. Leia o texto a seguir e responda: como as 
imposições da colonização espanhola in-
centivaram as lutas pela independência no 
continente americano? 

 f Como viviam as mulheres naquele período?
A resposta para esse item pode variar muito, pois há uma sé-

rie de fatores que influenciava a vida das mulheres no século 

XIX, mas, de modo geral, elas tinham bem menos direitos do 

que nos dias de hoje e, normalmente, exerciam funções do-

mésticas; muito raramente conseguiam formação profissio-

nal em uma faculdade ou aprendiam algum ofício.

 f Como Maria Quitéria conseguiu entrar 
para o Exército?
Maria Quitéria vestiu-se de homem para se alistar no Exér-

cito.

 f Como era a sua farda?
Quando descoberta, pôde continuar no corpo militar, po-

rém sua farda ganhou um pequeno saiote.

 f Quais foram as principais batalhas das 
quais ela participou?
Ela participou da Tomada de Salvador, em 2 de julho de 1823, 

e foi aclamada pela população e condecorada.

 f Quais eram os ideais que ela defendia?
Lutou pela Independência brasileira, contra o domínio por-

tuguês.

 f Por que ela morreu esquecida e somente 
após meio século sua imagem passou a ser 
valorizada?
Sua imagem passou a ser valorizada somente 50 anos após a 

sua morte, na virada do século XIX para o XX. Destacam-se 

como motivos o forte nacionalismo do período, as come-

morações do centenário da Independência, em 1922, e a 

própria situação da mulher ocidental, que, após a Primeira 

Guerra Mundial, de maneira geral, sofreu algumas altera-

ções, abrindo caminho para conquistas, como o direito ao 

voto, por exemplo.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

Ao avaliar os textos dos alunos, considere 
aspectos que identifiquem evidências de pes-
quisa, discussões e empenho na realização da 
atividade. Não exija respostas muito precisas e 

“As independências, apesar de suas contra-
dições, significaram um momento de recriação 
da visão continental, supraétnica, de uma terri-
torialidade que já compartilhava não só um pas-
sado pré-colombiano de interações e histórias 
paralelas ou cruzadas, mas também a história 
comum de uma colonização selvagem que, a essa 
altura, ofendia inclusive seus herdeiros crioulos.”

CECEÑA, Ana Esther. Uma versão mesoamericana  
da América Latina. In: NOVAES, Adauto (Org.). Oito 

visões da América Latina. São Paulo: Senac, 2006. p. 232.

A colonização passou a ser discutida nos séculos XVIII e XIX, 

quando a elite crioula questionou os abusos de privilégios e 

poder, além do controle do comércio e da imprensa.

2. Quais foram as correntes de pensamento 
europeias dos séculos XVIII e XIX que 
influenciaram grande parte dos envolvi-
dos com os processos de independência na 
América?
O Iluminismo, o liberalismo e o nacionalismo influenciaram 

a criação de repúblicas e as lutas pela independência.
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c) os acordos comerciais com a Inglaterra 
garantiram o comércio português de es-
cravos para a agricultura brasileira.

d) a vinda da Família Real limitou o comércio 
de exportação para portugueses e ingleses, 
assegurando o monopólio da metrópole.

e) as antigas colônias espanholas, re cém- 
-emancipadas, auxiliaram os brasileiros nas 
guerras contra a metrópole portuguesa.

O processo de independência brasileiro não foi pacífico. Di-

versas regiões, como a Bahia e o Pará, enfrentaram conflitos 

contra a ascensão de Dom Pedro I. Portugueses fiéis à Coroa 

tentaram resistir à Independência brasileira.

2. (Vunesp – 2003) Os processos de indepen-
dência das Américas espanhola e portu-
guesa têm em comum a:

a) decretação do fim do pacto colonial, em 
função da presença das cortes espanho-
la e portuguesa em terras americanas.

b) ausência de lutas, evitada pela atuação 
decidida dos proprietários de escravos 
negros, que temiam revoltas como a que 
ocorrera no Haiti.

c) conservação das casas dinásticas, ape-
sar da ruptura com as antigas metrópo-
les europeias.

d) fragmentação política, com significati-
va alteração das fronteiras vigentes na 
época colonial.

e) preservação dos interesses da aristocra-
cia agrária, que continuava a controlar 
o poder político.

Espera-se que os alunos possam identificar a manutenção 

dos interesses da aristocracia agrária como característica co-

mum entre o processo de independência das colônias.

“Senhor. O dado está lançado e de Portugal 
nada temos a esperar senão escravidão e horro-
res. Venha V. A. R. quanto antes e decida-se por-
que irresoluções e medidas d’água morna, à vista 
desse contrário que não nos poupa, para nada 
servem e um momento perdido é uma desgraça.”

Carta de José Bonifácio a D. Pedro I, 1o de setembro 
de 1822. Original disponível no Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo.

a) Logo no início, o texto utiliza o termo 
“escravidão”. Qual é o sentido da pala-
vra “escravidão” no excerto?

A palavra “escravidão” pode ser entendida como “exploração” e 

refere-se ao domínio colonial mercantilista português no Brasil. 

b) Como ficou a situação da escravidão 
africana no Brasil após a Independência 
de 1822?

Não houve alteração na estrutura social no Brasil indepen-

dente; a escravidão continuou sendo a base do trabalho. 

As atividades a seguir encontram-
-se presentes na seção Você apren-
deu?, no Caderno do Aluno.

1. Sobre o processo de independência da co-
lônia portuguesa na América, no início do 
século XIX, é correto afirmar que:

a) foi liderado pela elite do comércio lo-
cal, por intermédio de acordos que fa-
voreceram colonizados e a antiga me-
trópole.

b) a ruptura com a metrópole europeia 
provocou reações, como guerras entre 
portugueses e brasileiros em algumas 
províncias.

3. Leia o trecho e responda.
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Propostas de Situações de 
recuperação

Como propostas de Situações de Recupe-
ração, são feitas duas sugestões.

Proposta 1

Solicite aos alunos que produzam um mapa 
político da América Latina, somente com as 
divisões de fronteiras e os nomes dos países. 
Orien te-os a pesquisar e a identificar os países 
que foram “libertados” pelas tropas de Bolívar 
e peça que os sinalizem com uma única cor. 
Com outra cor, peça que indiquem os países 
onde houve atuação de San Martín. Final-
mente, oriente que pesquisem a respeito da 
independência brasileira e produzam um tex-
to sobre a participação da Família Real neste 
processo, analisando a especificidade da nossa 
emancipação política em relação às emancipa-
ções ocorridas em território colonial espanhol.

Proposta 2

Peça aos alunos que realizem uma pesqui-
sa sobre a forma de governo que a Argentina, 
o Peru, a Colômbia e a Venezuela, além do 
Brasil, assumiram ou adotaram após a inde-
pendência, relacionando a forma de governo 
adotada com o processo de emancipação.

recursos para ampliar a perspectiva 
do professor e do aluno para a 
compreensão do tema

livros

BEtHELL, Leslie. História da América Latina. 
São Paulo: Edusp, 2002. 5 v. Coletânea de textos 
dividida cronologicamente em cinco volumes. O 
segundo volume é formado por uma série de arti-
gos sobre as independências da América Latina.

CAStRO, Moacir Werneck de. O libertador: 
a vida de Simón Bolívar. 2. ed. Rio de Janei-
ro: Rocco, 1989. A obra relata a vida, os casos 
amorosos, os discursos e posicionamentos po-
líticos de Símon Bolívar.

LÓPEz CHIRICO, Selva. América Latina na 
hora da independência. São Paulo: Secretaria 
de Estado da Educação, Fundação Memorial 
da América Latina, 2008. (Fundadores da 
América Latina).

PASSEttI, Gabriel. Bernardo O’Higgins. São 
Paulo: Secretaria de Estado da Educação, 
Fundação Memorial da América Latina, 2008. 
(Fundadores da América Latina).

PINtO, Júlio Pimentel. Artigas. São Paulo: 
Secretaria de Estado da Educação, Fundação 
Memorial da América Latina, 2008. (Funda-
dores da América Latina).

SCAtENA, Stella Maris. San Martín. São 
Paulo: Secretaria de Estado da Educação, 
Fundação Memorial da América Latina, 
2008. (Fundadores da América Latina).

SOARES, Gabriela Pellegrino. Simón Bolívar. 
São Paulo: Secretaria de Estado da Educação, 
Fundação Memorial da América Latina, 2008. 
(Fundadores da América Latina).

VILLAçA, Mariana Martins. José Martí. 
São Paulo: Secretaria de Estado da Edu cação, 
Fundação Memorial da América Latina, 2008. 
(Fundadores da América Latina).

revista

História Viva. A espada de Bolívar. São Pau-
lo: Duetto, ed. 48, out. 2007. Há uma matéria 
extensa sobre a vida e as lutas de Simón Bo-
lívar pela independência da América Latina. 
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SItUAçãO DE APRENDIzAGEM 3 
LINHA DE PRODUçãO INDUStRIAL

conteúdo e tema: Revolução Industrial Inglesa.

competências e habilidades: construir e aplicar conceitos integrantes de processos histórico-geográficos, 
da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Dada a descrição discursiva ou ilustrada de um 
experimento ou fenômeno, de natureza científica, tecnológica ou social, identificar variáveis relevantes e 
selecionar os instrumentos necessários para sua realização ou interpretação.

Sugestão de estratégias: jogo pedagógico, análise de poesia e produção textual.

Sugestão de recursos: papel-jornal, relógio, textos, imagens, filmes sobre o tema e sites.

Sugestão de avaliação: participação em aula e produção escrita.

A Situação de Aprendizagem proposta a 
seguir envolve os princípios da Revolução In-
dustrial dos séculos XVIII e XIX, que ainda 
caracterizam a atividade industrial. A pri-
meira parte apresenta uma atividade lúdica, 
para ser desenvolvida em grupo, que simula 
as transformações trazidas pela linha de pro-
dução e pela serialização à produção artesa-
nal. O momento, prático e divertido, deve ser 
seguido de análises capazes de contextualizar 
o jogo no conteúdo programático e nas condi-
ções de trabalho de um operário fabril. Em se-
guida, sugere-se a análise de uma poesia como 
estratégia para avançar nas análises, inserindo 
o conceito de alie nação do trabalho.

é interessante aplicar esta Situação de 
Aprendizagem no fechamento dos estudos so-
bre a Revolução Industrial Inglesa.

Os estudos da Revolução Industrial, feitos 
anteriormente, devem contemplar os seguin-
tes temas:

 f contextualização da Revolução: o liberalis-
mo e o sistema manufatureiro;

 f o pioneirismo inglês motivado pelos cerca-
mentos, pela situação política e social da 
Inglaterra do século XVIII;

 f as transformações provocadas pela industria-
lização no trabalho e na cultura ocidental.

Sondagem e sensibilização

Pergunte aos alunos: Quem sabe fazer bar-
quinhos de papel? Normalmente, são poucos 
dessa geração que sabem fazer um barco com 
dobraduras (de aproximadamente 40 alunos, 
constatamos que apenas 7 ou 8 conhecem o 
processo todo). O fato de poucos saberem 
como se faz um barquinho é fundamental para 
a realização da atividade. Caso não seja a reali-
dade de sua sala de aula, utilize uma dobradu-
ra um pouco mais complexa, como um orizuru 
ou um sapo, que podem ser facilmente apren-

didos no site <http://en.origami-club.com//>. 
Acesso em: 18 nov. 2013.

1a etapa

A realização desta primeira parte da Si-
tua ção de Aprendizagem requer três momen-
tos distintos:

1. Organização da sala: alinhe as carteiras em 
cinco ou seis fileiras com o mesmo número de 
alunos em cada uma delas. Peça-lhes que deem 
as mãos para os colegas da direita e da esquerda. 
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Observe para que fiquem alinhados, sem obs-
táculos ou grandes distâncias entre as fileiras. 
Cada fileira será responsável por uma etapa.

2. Explicação aos alunos: se o jornal velho se-
parado para a atividade tiver folhas duplas, os 
alunos devem cortá-las ao meio, em duas pági-
nas, e dividi-lo para a montagem dos barqui-
nhos de papel em cinco ou seis etapas diferentes 
(dependendo do número de fileiras). Dirija-se 
para a fileira da extrema esquerda da sala e ex-
plique a esses alunos os movimentos que terão 
de fazer quando a atividade se iniciar. Proce-
da da mesma maneira com as demais fileiras 
da classe, evitando ao máximo que os alunos 
vejam os movimentos ensinados a outro gru-
po. Quando todos conhecerem as respectivas 
dobraduras, distribua uma página de jornal a 
cada aluno da fileira da extrema esquerda. Na 
última fileira, eles devem finalizar o barquinho 
de papel, construído em etapas realizadas pelo 
grupo. Realize a tarefa no máximo duas vezes 
– uma para ensaio e outra, que pode ser com 
tempo cronometrado, cobrando eficiência. 
Elabore um quadro com o tempo que cada fi-
leira levou para terminar a sua etapa da dobra-
dura e estimule a competitividade.

3. Fechamento: este é o cerne da atividade, o 
momento de realizar um esforço coletivo para 
relacionar os conteúdos trabalhados em sala. 
Incentive os alunos a associar o jogo realizado 
às transformações do trabalho durante e após 
o século XVIII. é importante ressaltar que se 
trata de um jogo, uma simulação. Contudo, 
existem relações entre o trabalho produzido 
pelos alunos para a construção coletiva dos 
barquinhos e as transformações evidenciadas 
na divisão do trabalho, na serialização, no 
controle da produção e no distanciamento en-
tre o trabalhador e o objeto de trabalho.

Para os alunos, será interessante a constata-
ção de que, embora no início da atividade pou-
cos fossem capazes de produzir barquinhos de 
papel, após alguns minutos a sala conseguiu, 

coletivamente, produzir grande quantidade 
deles. Isso significa que a divisão de trabalho 
possibilita a contratação de trabalhadores 
que não conhecem o processo completo de fa-
bricação de seu objeto de trabalho. A maior 
disponibilidade de mão de obra para uma ta-
refa simples diminui seu custo, exige menos  
especialização e torna o trabalho repetitivo e 
pouco intelectualizado. 

Em seguida, embaralhe os barquinhos e 
pergunte aos alunos se eles são capazes de 
identificar quem os produziu. A serialização 
e a divisão do trabalho visam à uniformidade 
do produto final, logo, os traços individuais do 
trabalhador não devem aparecer. Não há auto-
ria desse produto, apenas execução. 

Como o tempo também exerce um papel 
muito importante na linha de produção, pro-
ponha aos alunos que imaginem o que acon-
teceria se cada um chegasse em um horário 
diferente e realizasse sua tarefa sem sincronia 
com os demais. Destaque, então, a importân-
cia dos minutos e dos segundos na produção, 
unidades de tempo pouco utilizadas pela po-
pulação inglesa antes da Revolução Indus-
trial (consulte o texto de thompson no livro 
Costumes em comum, que discute esse tema e 
cuja indicação encontra-se na seção Recur-
sos para ampliar a perspectiva do professor e 
do aluno para a compreensão do tema). 

Para finalizar esta etapa, peça aos alunos 
que respondam as questões a seguir, que estão 
no Caderno do Aluno e que estabeleçam as re-
lações entre a dinâmica realizada em sala e as 
características do sistema capitalista industrial.

Após a realização da atividade proposta, 
responda em conjunto com a sala às questões 
a seguir.

1. Você conhecia todas as etapas de constru-
ção da dobradura antes da realização da 
atividade?
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Alguns alunos certamente já tiveram a experiência de confec-

ção de dobraduras. Caso demonstrem conhecimento sobre as 

etapas de produção de um barquinho, por exemplo, estimule-os 

a refletir passo a passo a respeito do processo realizado, como 

também quanto ao encadeamento das etapas necessárias para 

que se atinja o objetivo, ou seja, a criação do barquinho.

2. A etapa pela qual sua fileira era responsá-
vel e foi ensinada pelo professor era sim-
ples? Vocês conseguiram reproduzi-la com 
sucesso?
Aqui cabe uma avaliação do desempenho de cada equipe no 

processo do jogo. Assim, procure levá-los a pensar em me-

lhorias nas etapas de produção. 

3. Quais semelhanças você consegue identifi-
car entre a atividade desenvolvida na sala 
de aula e as etapas de produção de uma in-
dústria? Quais as diferenças?
Ressalte para os alunos que, na produção das dobraduras em 

sala de aula, estava ausente um dos principais pilares da indús-

tria: as máquinas. Contudo, estabeleça uma comparação com 

a linha de montagem e com a construção de uma peça final, 

um produto criado/manufaturado/fabricado pela coletividade. 

4. Aponte as relações entre as frases a seguir e 
a atividade realizada pela turma.

a) A maior disponibilidade de mão de 
obra para uma tarefa simples torna o 
seu custo menor, exige menos especiali-
zação e o trabalho fica repetitivo e pou-
co intelectualizado.

A execução de uma tarefa/operação mais simples eleva a quan-

tidade de trabalhadores aptos ao posto; portanto, diminui a sua 

especificidade, contribuindo para a sua baixa remuneração. 

b) A serialização e a divisão do trabalho 
buscam a uniformidade do produto fi-
nal e os traços individuais do trabalha-
dor não devem aparecer. Nesse produto 
não há autoria, somente execução.

Repare se os barquinhos produzidos são razoavelmente uni-

formes; embaralhe-os em sua mão e pergunte aos alunos 

se eles são capazes de identificar quem os produziu. Talvez 

um barquinho “defeituoso” apareça entre eles e será identi-

ficado, mas o interessante é notar que a identidade daquele 

produto foi dada pelo seu “defeito” e, segundo essa mesma 

analogia, o operário não projeta o que produz. 

5. Analise a questão do tempo na produção in-
dustrial, as variações de medições e de ritmo 
que a industrialização causou na sociedade. 
Utilize elementos da atividade para discutir 
o tema, assim como conhecimentos sobre a 
sociedade feudal, estudada anteriormente.
Trata-se de uma das questões mais importantes para o fecha-

mento da atividade. A produção industrial impôs um novo 

ritmo de vida aos trabalhadores. Chame atenção para o fato 

de que todos deveriam começar a trabalhar no mesmo ho-

rário, ou então a “fábrica de barquinhos” não conseguiria 

finalizar alguns de seus “produtos”. Destaque a importância 

dos minutos e dos segundos para a realização da operação, 

unidades de tempo pouco utilizadas pela população inglesa 

antes da Revolução Industrial. Estimule os alunos a pensar em 

uma maneira de tornar aquela produção mais rápida, mais 

eficiente e com custo menor. A resposta mais comum é a 

introdução da máquina na linha de montagem. 

6. Defina, em conjunto com o professor, o 
conceito de alienação do trabalho. Anote 
as conclusões no espaço a seguir.
Há uma grande discussão acadêmica acerca desse termo, 

porém, em linhas gerais, mostre a dificuldade de identifica-

ção do trabalhador com o objeto do trabalho, já que a sua 

participação no processo é fragmentada.

Ressalte que, na dinâmica, há a ausência 
de um dos principais elementos da produção 
industrial: a máquina, que intensifica as trans-
formações discutidas.

A seguir, escreva na lousa os principais 
conceitos identificados e peça aos alunos que 
elaborem definições, enfatizando suas caracte-
rísticas mais importantes. Corrija-os e, quan-
do necessário, peça-lhes que reescrevam as 
definições.

2a etapa

Após a correção das definições conceituais 
elaboradas pelos alunos, discuta com eles os 
significados contidos no seguinte trecho do 
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poema “A trama da rede”, de Carlos Rodri-
gues Brandão, solicitando que registrem no 
caderno as conclusões obtidas. 

A trama da rede

Essa é a trama da rede:
o tecido das trocas que fabricam
o pano da rede de dormir
enreda o corpo do homem na tarefa
de criar na máquina a rede com as mãos.
A armadilha do trabalho em casa alheia
engole o homem e enovela o corpo inteiro
no fio no fuso na roda no tear
do maquinário da manufatura
que produz o seu produto – a rede
e reduz o corpo-operário à produção.
[...]

O corpo-bailarino que transforma
a coisa-bruta em objeto
(a fibra em fio e o fio em pano)
e o objeto na mercadoria
(o pano pronto na rede e sua valia)
transforma o corpo do homem operário
em puro objeto de trabalho
pronto a fazer e refazer na máquina
aquilo de que a fábrica faz sua riqueza
e de que, quem faz não se apropria.
[...]

O trabalho do corpo é a mercadoria
que o homem vende ao dono todo o dia
e o corpo-livre pertence ao maquinário
que converte o homem no operário
de que retira o preço do sustento:
a comida a cama a casa o agasalho.
O que mantém vivo o corpo, e o seu trabalho.

BRANDãO, Carlos Rodrigues. Encarte de Tempo  
e Presença. n. 172, nov./dez. 1981.

aparece como aquele que vende seu corpo como mercado-

ria, submetendo-se ao maquinário e à exploração econômi-

ca capitalista. Esse processo tira a liberdade do indivíduo e o 

impede de se apropriar das riquezas que ele próprio produz. 

O homem, convertido em operário, segundo o poema, é 

aquele que já não é mais o proprietário do seu próprio tra-

balho, na medida em que o vende ao dono das máquinas.

3a etapa

Após a reflexão sobre o poema, 
proponha a realização da seguinte 
atividade de pesquisa, também pre-

sente na seção Pesquisa individual do Caderno 
do Aluno, de modo a despertar os alunos para 
o tema “trabalho”. 

1. Faça um levantamento de fotografias que 
retratem trabalhadores ou que façam re-
ferência direta ao tema “trabalho”. Você 
pode começar pela obra de Sebastião Sal-
gado, disponível na internet ou em livros 
de coletâneas. Procure pela série sobre Ser-
ra Pelada, da década de 1980. Não deixe 
de pesquisar outros nomes, como Steve 
McCurry, Henri Cartier-Bresson e David 
Seymour. Se desejar, visite o site da agência 
Magnum, que desde 1947 produz fotos de 
forte cunho social.
Trata-se de um levantamento fotográfico para estimular o 

questionamento dos alunos sobre o tema “trabalho”, em es-

pecial no que diz respeito às transformações provocadas pela 

industrialização, que ficarão evidentes quando eles conhece-

rem as obras publicadas desses grandes fotógrafos. 

2. Organize um grupo de até quatro cole-
gas e levante com o professor de Física 
as principais inovações que a máquina a 
vapor possibilitou e que foram adotadas 
pelas indústrias. Pesquise os nomes dos 
principais cientistas envolvidos nos avan-
ços da ciência dos séculos XVIII e XIX e 
suas contribuições para a Revolução In-
dustrial, principalmente na chamada “era 
do vapor”. Combine com o seu professor 
a forma de apresentar os resultados de sua 
pesquisa.

Discuta com os alunos os motivos pelos 
quais o operário não havia, até então, tomado 
consciência de seu papel na sociedade. 

É importante que os alunos destaquem, em suas reflexões, a 

posição alienada na qual o poema representa o operário. Ele 
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A pesquisa busca estimular, ainda que de maneira pontual, 

um trabalho interdisciplinar envolvendo outra área, neste 

caso, a Física.

4a etapa

Após a discussão, como tarefa de casa, 
solicite a produção de um texto a res-
peito do tema “Serialização e linha de 

montagem: produzindo problemas e soluções”, 
conforme sugerido na seção Lição de casa, no 
Caderno do aluno. Instigue-os a descrever os im-
pactos da industrialização que eles consideram 
positivos e, em seguida, os negativos. trata-se de 
um levantamento de dados interessante, que 
pode ser tabulado para evidenciar pontos em co-
mum e iniciar uma discussão posterior sobre a 
classificação positiva ou negativa de determina-
dos aspectos. Recolha os textos na aula seguinte. 

A industrialização propiciou uma série de 
benefícios e melhorias às condições de vida 
da humanidade. Diversos produtos ficaram 
mais acessíveis e difundiram-se, proporcio-
nando conforto, intensificando a comunica-
ção e salvando vidas. No entanto, ela trouxe 
também vários problemas, como o aumento 
da produção de lixo, a poluição da água e do 
ar, o consumismo e a exploração intensa de 
recursos naturais.

 Elabore um texto sobre o tema “Serialização 
e linha de montagem: produzindo proble-
mas e soluções”. Descreva os impactos da 
industrialização que você considera positi-
vos e também os que lhe parecem negativos.
O texto deve abordar elementos que foram levantados durante a 

aula sobre a Revolução Industrial. Espera-se que os alunos iden-

tifiquem a transição do artesanato para o sistema de divisão do 

trabalho, assim como a “alienação de produção” verificada pelas 

teorias marxistas, no que se refere ao domínio do conhecimen-

to sobre as etapas e os processos de fabricação de um produto. 

Além das discussões em sala de aula, valorize os alunos que trou-

xeram informações do seu cotidiano para o texto e consegui-

ram perceber que grande parte do conteúdo trabalhado sobre 

a Revolução Industrial Inglesa dos séculos XVIII e XIX reflete-se 

na economia atual. No texto dos alunos, as conclusões sobre 

os efeitos da industrialização não devem comportar apenas um 

viés parcial, restrito às contribuições negativas da industrialização, 

como a exploração do trabalhador e o esgotamento dos recursos 

naturais. Há um conflito muito intenso a respeito dessas questões, 

que deve ser destacado: a industrialização trouxe problemas e so-

luções. Incentive conclusões que levem em conta as vantagens e 

desvantagens da industrialização, de modo que os alunos sejam 

capazes de perceber a complexidade do assunto.

Valorize, por exemplo, o entendimento de que o barateamento 

dos produtos é parte da transformação positiva da industriali-

zação, ao passo que os problemas ambientais vividos pelo ser 

humano atualmente são causados, em grande parte, pela eco-

nomia industrial, transformando-se em uma das mais importan-

tes questões a ser enfrentadas na direção do futuro do planeta.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

O produto desta Situação de Aprendiza-
gem é o texto escrito em casa pelos alunos. 
Contudo, podemos avaliar, desde o início das 
atividades, o envolvimento deles na realização 
das tarefas propostas no jogo e nas discussões 
feitas em sala. Valorize a participação dos alu-
nos na realização das atividades. 

Propostas de questões para avaliação

As atividades a seguir encontram-
-se presentes na seção Você apren-
deu?, no Caderno do Aluno.

1. Como a Revolução Industrial transformou 
a relação entre o ser humano e o tempo? 
Com base em exemplos de seu cotidiano, 
indique evidências dessas transformações.
Com o advento da máquina no cotidiano dos trabalhadores, 

a marcação do tempo tornou-se mais numérica, mecânica e 

precisa. Exemplo disso é que utilizamos expressões como “es-

pere um minuto”, indícios de novos parâmetros e ritmos de 

duração temporal. 

2. Leia o trecho a seguir.

“[...] A burguesia, porém, não forjou ape-
nas as armas que representam sua morte; 
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produziu também os homens que manejarão 
essas armas – o operário moderno –, os prole-
tários. [...]”

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto 
Comunista. In: BOYLE, David. O Manifesto Comunista 

de Marx e Engels. Rio de Janeiro: Jorge zahar, 2006. p. 40.

“Segundo a OMS (Organização Mundial 
da Saúde), o limite razoável para a poluição 
do ar seria uma concentração de partículas fi-
nas de 15 microgramas por metro cúbico. No 
dia 12 de janeiro, em razão do frio e da falta 
de ventos, o nível alcançou 993 microgramas 
em algumas partes de Pequim. [...] Os proble-
mas enfrentados pela China não são novos – 
começaram com a Revolução Industrial. As 
mesmas nuvens que sufocam Pequim afligi-
ram Londres de 1873 a 1975 [...]. No Brasil, 
a cidade de Cubatão (SP) viveu esses mesmos 
dramas – recorde-se o nascimento de crianças 
anencéfalas. tal como sucedeu em Londres, 
o quadro só melhorou depois que o governo 
implantou um severo programa de controle 
ambiental.”

Editorial: O ar que se respira. Folha de S. Paulo, 26 jan. 
2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
opiniao/1220770-editorial-o-ar-que-se-respira.shtml>.  

Acesso em: 18 nov. 2013.

O texto evidencia uma das principais ques-
tões sociais relacionadas à Revolução Indus-
trial. Identifique-a e explique suas origens.
O texto, retirado do Manifesto do Partido Comunista, de 

1848, evidencia a luta de classes, os conflitos entre burguesia 

e proletariado, ou seja, os detentores dos meios de produção 

e os operários, que vendem sua força de trabalho. As origens 

desses conflitos, segundo Marx e Engels, estão relacionadas às 

diferenças entre as classes e à exploração do trabalho, próprias 

do sistema capitalista industrial.

3. Leia o trecho a seguir.

Com base nas considerações do editorial 
“O ar que se respira”, discorra a respeito 

da relação entre produção industrial capi-
talista e meio ambiente.
A Revolução Industrial contribuiu para a construção de uma 

relação predatória com o meio ambiente. O crescimento 

dos mercados, a urbanização, as inovações tecnológicas, a 

competitividade entre as indústrias e a busca cada vez maior 

de fontes de matéria-prima contribuíram para a formação de 

um ambiente altamente transformado pelo ser humano. 

4. (Fuvest – 1991) Identifique, entre as afirma-
tivas a seguir, a que se refere a consequên-
cias da Revolução Industrial.

a) Redução do processo de urbanização, 
aumento da população dos campos e 
sensível êxodo urbano.

b) Maior divisão técnica do trabalho, utili-
zação constante de máquinas e afirma-
ção do capitalismo como modo de pro-
dução dominante.

c) Declínio do proletariado como classe 
na nova estrutura social, valorização 
das corporações e manufaturas.

d) Formação, nos grandes centros de produ-
ção, das associações de operários deno-
minadas trade unions, que promoveram a 
conciliação entre patrões e empregados.

e) Manutenção da estrutura das grandes 
propriedades, com as terras comunais, 
e da garantia plena dos direitos dos ar-
rendatários agrícolas.

A Revolução Industrial contribuiu para a divisão do trabalho, 

pois a simplificação da atividade do trabalhador tornou seu 

trabalho menos específico e de menor custo para o empre-

gador. As máquinas auxiliaram nesse processo, que afirmou, 

de fato, o capitalismo como o modo de produção dominante.

Proposta de Situação de 
recuperação

Ao estudar a Revolução Industrial, o aluno 
deve ser capaz de reconhecer as transformações 
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 f transcrição de falas significativas do entre-
vistado que retratem as análises realizadas 
no texto;

 f utilização dos conceitos estudados ao des-
crever situações cotidianas do entrevistado;

 f conclusão crítica a respeito das condições 
sociais vividas pelo entrevistado no contex-
to capitalista atual.

recursos para ampliar a perspectiva 
do professor e do aluno para a 
compreensão do tema

livros 

HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções  
1789-1848. 17. ed. tradução Maria tereza 
Lopes teixeira e Marcos Penchel. Rio de Ja-
neiro: Paz e terra, 2003. Esta obra que é parte 
da série sobre o fortalecimento do capitalis-
mo, avalia os efeitos da revolução industrial 
na sociedade mundial e analisa suas principais 
consequências.

tHOMPSON, Edward. tempo, disciplina de 
trabalho e capitalismo industrial. In: ______. 
Costumes em comum. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1998. trata das transfor-
mações na percepção e medição do tempo 
durante o século XVIII na Inglaterra.

Filme

Tempos modernos. (Modern Times) Dir.: Char-
les Chaplin. EUA, 1936. 87 min. Livre. Filme 
clássico, que, apesar de muito conhecido, vale a 
pena ser analisado após os estudos da Revolu-
ção Industrial.

revista

História Viva, Grandes Temas: O Leão Britâni-
co. Edição 16 [s.d.]. Há um artigo específico so-
bre a Revolução Industrial, porém, a revista vai 
além e apresenta um panorama da ascensão do 
poderio britânico nos séculos XVIII, XIX e XX.

geradas pela introdução do trabalho em série 
e do ritmo da máquina na vida cotidiana dos 
trabalhadores, durante os séculos seguintes à 
industrialização. Após uma breve explanação 
sobre o contexto da Revolução Industrial, so-
licite uma pesquisa a respeito do cotidiano de 
trabalho de um operário da construção civil ou 
de uma indústria próxima à escola. O tema deve 
ser uma descrição da tarefa que o trabalhador 
desempenha em seu dia a dia. Com os alunos, 
em sala, reflita sobre o papel daquele trabalha-
dor para a realização do produto final e procu-
re evidenciar semelhanças ou diferenças com o 
processo de trabalho industrial do século XVIII. 

Você pode sugerir a elaboração de um rotei-
ro de entrevista a ser preparado em conjunto 
pelos alunos em situação de recuperação, sob 
sua supervisão. Ajude o grupo a elaborar ques-
tões que induzam a obtenção de informações e 
visem à análise de aspectos relacionados à roti-
na de trabalho e ao cotidiano do operário. 

Do ponto de vista prático, escreva na lousa 
uma lista de respostas à seguinte pergunta: O 
que precisamos saber para analisar o cotidiano 
de um operário? Essa sugestão pode ajudar os 
alunos na elaboração do roteiro de entrevista. 

Este momento é muito importante, na me-
dida em que os alunos vão mobilizar os apren-
dizados relativos aos conceitos desenvolvidos 
na Situação de Aprendizagem e retomados 
por você no início do processo de recupera-
ção. Depois que os alunos tiverem realizado 
a entrevista e, portanto, estiverem municiados 
com os dados coletados, peça-lhes que pro-
duzam um texto constituído pelos seguintes 
tópicos:

 f elaboração de uma questão-problema que 
retrate os objetivos do texto;

 f relato da situação de entrevista, identifi-
cação do entrevistado no que se refere à 
faixa etária, à escolaridade, à função exer-
cida no trabalho, à situação familiar etc.;
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Site

Revolução Industrial. Disponível em: <http://
www.cefetsp.br/edu/eso/fausto/revindustrial2.
html>. Acesso em: 18 nov. 2013.  O site apre-

senta diversas imagens sobre a Revolução 
Industrial, como fábricas, maquinários e tra-
balhadores em ação nos séculos XVIII e XIX.

SItUAçãO DE APRENDIzAGEM 4 
SOCIALISMO, COMUNISMO E ANARQUISMO

O período pós-napoleônico foi marcado 
na Europa por grande número de revoluções 
cujas características de mobilização foram 
fortemente influenciadas pela Revolução 
Francesa. Entre 1815 e 1848, a inadequação 
dos novos sistemas políticos europeus às mu-
danças políticas, sociais e econômicas pode 
ser entendida como o principal desencadea-
dor dessas revoluções. é desse período que 
trataremos nesta Situação de Aprendizagem, 
com base em três atividades que poderão au-
xiliá-lo a propiciar aos alunos a apreensão de 
aspectos fundamentais dos principais movi-
mentos sociais do período (socialismo, comu-

nismo e anarquismo), especialmente no que 
se refere às reivindicações dos trabalhadores, 
insatisfeitos porque o avanço do capitalismo 
não era acompanhado da garantia de seus di-
reitos.

Nas aulas anteriores ao desenvolvimen-
to desta Situação de Aprendizagem, com o 
objetivo de contemplar atividades que serão 
trabalhadas, apresente os seguintes conteú-
dos:

 f Congresso de Viena (1814-1815);
 f Liberalismo e nacionalismo.

conteúdos e temas: movimentos sociais e políticos na Europa, no século XIX: as ideias socialistas, 
comunistas e anarquistas nas associações de trabalhadores; o liberalismo e o nacionalismo.

competências e habilidades: reconhecimento de informações referenciais relacionadas aos movimentos 
estudados.

Sugestão de estratégias: exposição oral, leitura e interpretação de texto, atividade em grupo e produção 
textual.

Sugestão de recursos: textos e fontes de pesquisa (livros, internet etc.).

Sugestão de avaliação: produção de texto.

Sondagem e sensibilização

A sondagem nesta Situação de Aprendi-
zagem pode ter como ponto de partida o co-
nhecimento prévio dos alunos a respeito do 
tema, pois, habitualmente, conceitos como 
socialismo, comunismo e anarquismo são 
entendidos de modo superficial ou estereoti-

pado. Comece perguntando-lhes o que enten-
dem por esses conceitos e analise, com eles, as 
respostas. Oriente-os a realizar registros pre-
liminares relativos aos conceitos no Caderno 
do Aluno. 

A descrição aqui apresentada pelos alunos 
provavelmente será preliminar e tem por objetivo 
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demonstrar os conhecimentos que possuem a res-
peito dos temas tratados.  

Você pode considerar que o socialismo é comumente entendi-

do como uma etapa necessária para se chegar ao comunismo, 

o qual, na tradição do pensamento marxista, é o último estágio 

do desenvolvimento histórico das sociedades, quando elas não 

mais estariam divididas em classes sociais, e os homens teriam 

iguais oportunidades para o desenvolvimento de suas potencia-

lidades. Na perspectiva marxista, para alcançar o comunismo, a 

sociedade capitalista experimentaria uma transição para o so-

cialismo. Essa transição seria estabelecida, nos termos de Marx 

e Engels, pela “ditadura do proletariado” e caracterizar-se-ia pela 

diminuição do papel do Estado, que deixaria de existir no co-

munismo. Por sua vez, o anarquismo pode ser entendido, lite-

ralmente, como ausência de governo ou de autoridade, sendo, 

nesse sentido, uma sociedade igualitária e de cooperação entre 

seus membros, sem hierarquias constituídas e impostas tanto pe-

los governos quanto pelos grupos dominantes.

Ao final desta Situação de Aprendizagem, 
você poderá solicitar aos alunos que retomem 
esses registros e os refaçam, considerando os 
conhecimentos adquiridos. A percepção da 
superação de noções preliminares a respei-
to de conceitos, muitas vezes concebidas no 
senso comum, é um excelente exercício de 
aprendizagem, daí a importância de registrar 
as ideias iniciais com o objetivo de possibilitar 
sua reelaboração em momento oportuno.

1a etapa

Prosseguindo na abordagem temática, des-
taque brevemente os antecedentes históricos 
do contexto revolucionário, lembrando que as 
instituições sociais (como a monarquia, por 
exemplo) foram deixando de ter significado 
sagrado e passaram a ser entendidas como 
produto de relações humanas, passíveis de con-
testação. Além disso, processos como a indus-
trialização, o desenvolvimento do capitalismo 
e o expansionismo dos países europeus foram 
marcados pela emergência de grande número 
de problemas sociais: mudança de modos de 
vida (por exemplo, êxodo rural descontrola-
do); crises políticas e conflitos econômicos en-
tre os diferentes países europeus; e, sobretudo, 

crescimento da classe trabalhadora, acompa-
nhado da intensificação do processo de explo-
ração do trabalho (jornadas de até 20 horas 
por dia, baixos salários, trabalho infantil, en-
fim, péssimas condições de vida dos trabalha-
dores que provocaram suicídios, prostituição, 
alcoolismo, crimes, alto índice de mortalidade 
etc.). Foi nesse contexto que novas teorias so-
ciais se desenvolveram, propondo a resolução 
de todos esses problemas.

Para a aula de abordagem dos 
conceitos de socialismo e comu-
nismo, solicite aos alunos que tra-

gam apontamentos, de acordo com a seção 
Pesquisa individual, no Caderno do Aluno. 
Eles devem pesquisar os dados biográficos de 
Karl Marx, respondendo as perguntas pro-
postas: 

Quem foi Karl Marx? Onde viveu? Qual é a 
relevância de sua obra?
Esta pesquisa é simples e a meta é fazer que os alunos estejam 

de posse, quando do início das atividades, de informações 

relevantes acerca do assunto a ser tratado, sobretudo em re-

lação aos dados biográficos de Karl Marx. No início da aula, 

peça-lhes que apresentem os resultados, esclareça as dúvidas 

e acrescente dados que julgar relevantes.

Uma breve compreensão do socia-
lismo e do comunismo pode ser 
obtida com base na discussão de 

alguns excertos de textos de Marx e Engels, 
também disponíveis no Caderno do Aluno, na 
seção Leitura e análise de texto.

1. Alguns temas e excertos representativos 
do pensamento de Karl Marx e Friedrich 
Engels são apresentados a seguir; leia-os e 
analise-os nos espaços correspondentes.
No primeiro excerto, há uma orientação de ação política in-

citando os homens a lutar por mudanças em um plano con-

creto, para além da crítica meramente intelectual. No segundo 

trecho, Marx e Engels propõem uma lógica explicativa para a 

História, a luta de classes. O último excerto, por sua vez, estabe-

lece que a sociedade burguesa está organizada a partir de dois 

grupos sociais que se antagonizam: a burguesia e o proletariado.
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Ação humana 

“Os filósofos apenas interpretaram o 
mundo de diferentes maneiras; porém, o que 
importa é transformá-lo.” 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. 
tradução de Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano 

Cavini Martorano; texto final: Rubens Enderle. São 
Paulo: Boitempo, 2007. p. 539.

luta de classes 

“[...] A história de toda sociedade existen-
te até hoje tem sido a história das lutas de 
classes.

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, 
senhor e escravo, mestre de corporação e 
companheiro, em uma palavra, opressor  
e oprimido, em constante oposição, tem 
vivido uma guerra ininterrupta, ora disfar-
çada, ora aberta, que terminou sempre pela 
reconstituição revolucionária de toda a so-
ciedade ou pela destruição das classes em 
conflito. [...]” 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto 
Comunista. In: BOYLE, David. O Manifesto 

Comunista de Marx e Engels. Rio de Janeiro: Jorge 
zahar, 2006. p. 33-34.

Observe que, nesse excerto, há uma orien-
tação para a ação política dos homens no 
mundo, incitando-os a lutar por mudanças em 
um plano concreto.

burguesia e proletariado 

“[...] No entanto, a nossa época, a época 
da burguesia, possui uma característica: sim-
plificou os antagonismos de classes. A socie-
dade global divide-se cada vez mais em dois 

campos hostis, em duas grandes classes que 
se defrontam – a burguesia e o proletariado. 
[...]”

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto 
Comunista. In: BOYLE, David. O Manifesto 

Comunista de Marx e Engels. Rio de Janeiro: Jorge 
zahar, 2006. p. 34.

Depois de ler esses excertos, que constam 
do Caderno do Aluno, discuta-os, destacando 
as ideias de luta de classes e trabalho como as-
pectos centrais do pensamento de Marx. En-
cerre a aula propondo o debate sobre a frase 
com a qual Marx e Engels encerraram o Ma-
nifesto Comunista: 

“Proletários de todos os países: uni-vos.”

Ressalte, na discussão, as motivações dessa 
conclamação.

2a etapa

Após a discussão de alguns dos princípios 
básicos do pensamento marxista, proponha 
a seguinte atividade aos alunos, também pre-
sente no Caderno do Aluno:

2. Segundo Karl Marx, como pode ser defini-
do o trabalho?
É pelo trabalho que o homem transforma e domina a na-

tureza em benefício próprio e se esquiva das limitações 

que ela lhe impõe. Para Marx, se o trabalho – que, antes, 

libertava o homem e possibilitava a sua realização e afir-

mação no mundo – acabou tornando-se a fonte de opres-

são deste mesmo homem, a indagação que deveria ser 

feita era: quais as causas dessa opressão? Para esse autor, a 

opressão se deve aos seguintes fatores:

• divisão social do trabalho (desigual, do ponto de vista quan-

titativo e qualitativo);

• propriedade privada dos meios de produção – instru-

mentos de trabalho: ferramentas, máquinas, infraestrutura; 

objetos de trabalho: diferentes matérias-primas;

• divisão da sociedade em classes.
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Segundo o pensamento de Marx, o trabalho como opres-

são pode ser associado ao estranhamento do homem em  

relação ao próprio produto que resulta do trabalho: o traba-

lhador não se reconhece naquilo que realizou, já que o resul-

tado de seu trabalho pode ser feito por qualquer um. Além 

do mais, o resultado do trabalho não pertence ao trabalhador, 

que dele não pode usufruir. Por exemplo, um trabalha- 

dor de uma grande indústria automobilística, ao final de um 

dia exaustivo de trabalho, volta para casa de ônibus ou de 

trem.

Mais-valia
Na sociedade capitalista em que vivemos, para produzir determinada mercadoria (um caderno, 

por exemplo), o dono da empresa (o capitalista) precisará investir dinheiro em meios de produção 
– matérias-primas (papel, linha para costurar o caderno, cola etc.) e instrumentos de produção (ferra-
mentas, máquinas, local de trabalho, iluminação etc.) – e força de trabalho (por meio do pagamento 
de salário aos trabalhadores). Se o total de dinheiro investido na produção for maior do que o obtido 
com a venda do produto, o capitalista não conseguiu gerar lucros para sua empresa.

Para gerar lucro, o capitalista pode elevar o preço da mercadoria a ser vendida no mercado (decisão 
nem sempre possível em virtude da concorrência de outras empresas do ramo, do reduzido poder de com-
pra dos consumidores, entre outros fatores). Outra possibilidade oferecida ao capitalista é estabelecer 
condições para que o trabalhador produza uma quantidade de valor superior ao salário que recebe. Por 
exemplo, se o trabalhador recebe R$ 1 000,00 por 40 horas de trabalho e cria em cada hora de trabalho 
R$ 100,00 em produtos a serem vendidos no mercado, terá produzido um valor igual ao seu salário ao 
final de 10 horas de trabalho. O que o trabalhador realiza nas 30 horas restantes, descontado o dinheiro 
investido em meios de produção, é apropriado sob a forma de lucro pelo capitalista. A esse valor excedente  
(não pago) que o trabalhador produz durante o tempo restante em que continua a trabalhar, Karl 
Marx chamou de mais-valia. A obtenção de mais-valia é uma forma de exploração específica do capi-
talismo, uma vez que, diferentemente dos outros tipos de sociedade (escravista ou feudal), apenas no 
capitalismo os trabalhadores têm o direito de vender a própria força de trabalho.

Elaborado por Danilo Enrico Martuscelli especialmente para o São Paulo faz escola.

Aproveite esta oportunidade e comente 
também um importante conceito do pensa-
mento marxista: a mais-valia. Para Marx, a 
produção capitalista produz mercadorias e 
mais-valia. Você pode ilustrar o conceito com 
a atividade e o texto a seguir, também presen-
tes no Caderno do Aluno, que elaboramos 
para representar uma fábrica de cadernos:

3. Leia o texto a seguir e descreva, com suas 
palavras, esse conceito.

Para o pensamento marxista, a produção capitalista produz 

mercadorias e mais-valia. Espera-se que os alunos descre-

vam, com suas palavras, o conceito de mais-valia apresen-

tado no texto.

Ao concluir a aula, observe que o pensa-
mento marxista, fundamentalmente ligado 
à crítica da divisão social do trabalho, da  
propriedade privada e da desigualdade so-
cial, representa uma das mais importantes 
contribuições intelectuais à história da hu-
manidade.

3a etapa

Para iniciar a reflexão sobre o conceito de 
“anarquia”, proponha uma discussão inicial 
sobre a maneira como os alunos diferenciam 
a ideia de anarquia e a ideia de hierarquia. 
Em seguida, proponha a seguinte atividade, 
também presente no Caderno do Aluno:

4. Com base nas discussões realizadas em 
sala de aula e nas orientações do professor, 
contraponha hierarquia e anarquia.
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não é visto como forma de exploração da criança, e sim como 

meio de formação do indivíduo. O trabalho desenvolvido em 

comunidade considera o acesso aos meios de produção como 

uma possibilidade de organização social em que os resultados da 

produção beneficiem a todos, sem distinção. A partir desse prin-

cípio, as crianças passam a participar das atividades produtivas 

como forma de aprendizado, não somente das tarefas em si, mas 

praticando os princípios organizadores deste tipo de sociedade.

Na perspectiva anarquista, uma possibilidade de solução para 

o problema da exploração do trabalho infantil existente na 

sociedade brasileira poderia ser a formação de comunidades 

de trabalho. Nelas, a criança pode dividir seu tempo entre a 

escola e pequenas atividades em que aprenda com os adultos 

o valor do trabalho e a importância de realizá-lo visando ao 

bem-estar da comunidade em que vive, como, por exemplo, 

participando de hortas comunitárias aos finais de semana.

b) a violência contra os moradores de rua;
Na sociedade brasileira, como em muitas outras, todos os ci-

dadãos são considerados iguais perante a lei e a sociedade; 

portanto, o morador de rua, como todo brasileiro, tem seus 

direitos garantidos por lei, sendo a violência contra ele uma 

prática inadmissível, punida com o rigor da lei. A sociedade 

cria mecanismos para proteção dos moradores de rua, cons-

truindo abrigos e implementando projetos que visam à sua 

inserção social. No entanto, na prática, nem sempre essas 

medidas garantem a proteção dessas pessoas, que, recorren-

temente, são vitimadas pela violência, em geral motivada pelo 

preconceito e pela discriminação social. Por isso, a solução 

para esse problema está relacionada, em parte, com a garantia 

da eficácia dos mecanismos legais, já que muitos desses episó-

dios ficam sem solução ou punição por parte das instituições 

responsáveis por garantir os direitos de todos os cidadãos. 

Em uma perspectiva anarquista, a solução para esse tipo de 

problemática passaria pela constituição de fóruns de dis-

cussão e conscientização social em relação ao tema e pela 

busca de soluções que fossem assumidas pelo coletivo na di-

reção da inserção social dos indivíduos que vivem como mo-

radores de rua. Seriam ações múltiplas que visassem a coibir 

a prática da violência, assumidas pelo coletivo da sociedade, 

mas que também encaminhassem propostas para a solução 

do problema, como, por exemplo, a inserção dos moradores 

de rua em trabalhos comunitários.

c) a prostituição infantil.
Da mesma forma que o trabalho infantil, a prostituição de 

Literalmente, anarquia significa ausência de governo, ou 

de autoridade, sendo, nesse sentido, uma teoria política 

que visa a uma sociedade igualitária e de cooperação en-

tre seus membros, sem hierarquias constituídas e impostas, 

tanto pelos governos quanto pelos grupos dominantes. As-

sim, mais do que a negação de uma sociedade com gover-

no, o anarquismo se define como uma negação de todas 

as relações hierarquizadas, opondo hierarquia à anarquia.

tendo chegado a esses dois termos, divida a 
classe em dois grupos. Cada um deverá defender 
uma das duas posições – hierár quica ou anár-
quica. Você pode solicitar que anotem as con-
clusões dessa discussão no Caderno do  Aluno, 
no espaço da atividade 5. Proponha a cada gru-
po que encaminhe, com base na posição defen-
dida, uma das três situações-problema: 

a) o trabalho infantil na sociedade brasi-
leira; 

Em uma sociedade hierarquizada, como a que vivemos, o Es-

tado assume o papel de protetor legal da infância e da juven-

tude, por meio de deliberações legais que definem o trabalho 

infantil como uma prática ilegal. No Brasil, por exemplo, o texto 

constitucional e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

enfatizam, por um lado, a obrigação dos pais em colocar as 

crianças na escola, garantindo uma condição de vida que cola-

bore com a formação integral desses indivíduos. Por outro, tais 

documentos definem a educação básica no Brasil como res-

ponsabilidade do Estado, que, além de construir e gerir as es-

colas, pode criar mecanismos de pressão sobre as famílias para 

que essas garantam o acesso das crianças à educação. Muitas 

vezes, é exigido das famílias o atestado de escolaridade dos 

filhos para que elas tenham acesso a benefícios sociais man-

tidos pelo Estado. Em casos extremos, os pais são legalmente 

responsabilizados pela ausência escolar dos filhos, podendo 

responder judicialmente por não colocar as crianças na escola.

No entanto, medidas como essas não impedem que a explo-

ração do trabalho infantil aconteça, particularmente em so-

ciedades empobrecidas, como a brasileira. Assim, constatado o 

problema e os mecanismos de coerção já existentes, uma pers-

pectiva importante é a da fiscalização eficaz desse tipo de explo-

ração do trabalho, considerando, inclusive, que a sua ocorrência 

pode ser, na atualidade, delimitada social e economicamente. 

Já em uma sociedade anarquista, que pressupõe a apropriação 

do trabalho como uma conquista coletiva, o trabalho infantil 
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crianças e jovens é considerada crime em uma sociedade 

hierarquizada. Além das punições previstas em lei para quem 

estimula e explora esse tipo de prática, a sociedade vem orga-

nizando projetos sociais que visam minimizar as causas desse 

problema, como a pobreza de muitas famílias. Hoje, por exem-

plo, no Brasil, o pagamento do Bolsa Família está relacionado 

à frequência escolar de crianças, já que se considera que seu 

lugar na sociedade é como estudante, cidadão em formação. 

Mais uma vez, é importante salientar que, apesar dos limites 

legalmente estabelecidos, a fiscalização não se mostra eficaz, 

tornando-se um desafio a ser transposto socialmente, já que a 

prática da prostituição infantil é recorrente em comunidades 

cujo padrão de vida fica aquém do necessário.

Em uma sociedade anarquista, a organização social pensa-

da coletivamente já seria uma espécie de antídoto para esse  

tipo de problema, na medida em que a coletividade estaria im-

buída de criar um modelo de sociedade que visasse ao bem-es-

tar social. O acesso aos bens materiais de forma mais equilibrada, 

favorecendo o atendimento das famílias em suas necessidades 

básicas, já seria um mecanismo de distanciamento das crianças 

das situações de exploração. O envolvimento infantil em situa-

ções de estudo e trabalho coletivo seria uma forma de evitar 

distorções sociais, como o trabalho e a prostituição infantis.

Se for de seu interesse, indique outras 
situações-problema. Em seguida, em sala e 
em grupos, peça que redijam, em folha para 
entrega, as propostas apresentadas para en-
caminhar a solução do problema debatido, 
sintetizando-as em um texto. 

Os textos deverão ser lidos pelos alunos. 
Você pode aceitar voluntários ou fazer indica-
ções e deverá recolher os textos ao final, para 
analisá-los e avaliá-los.

Em seguida, lembre que o anarquismo 
opõe-se à desigualdade entre pessoas e grupos 
e suas principais críticas estão voltadas aos 
governos, à sociedade capitalista, à opressão 
e à exploração dos trabalhadores, no que essa 
ideologia se alinha aos princípios socialistas. 
Entretanto, ao contrário do socialismo, o 
anarquismo não vê na revolução proletária e 
no controle do Estado (momento pós-revolu-
cionário) a resolução dos problemas sociais. 

Sem autoridade e sem governo, o anarquis-
mo propõe a criação de associações (formadas 
por todos os interessados), divididas em coope- 
rativas e, estas, em federações (descentraliza-
das e com projetos que envolvam interesses 
locais), auto-organizadas e sem hierarquias, 
criadas e desenvolvidas em prol de interesses 
comuns. Como não pretende o controle do 
Estado, o anarquismo vê na ação direta e sem 
intermediação dos grupos oprimidos (deso-
bediência às hierarquizações, greves, conflitos 
contra as ordens instituídas etc.) um passo 
determinante para a conquista de uma vida 
libertária.

Você pode, para encerrar esta Situa-
ção de Aprendizagem, propor a ati-
vidade a seguir, também presente 

na seção Lição de casa do Caderno do Aluno. 

Com base no conteúdo estudado, produza 
um texto sobre as características do anar-
quismo como sistema político.
Os alunos deverão produzir um pequeno texto a respeito do 

anarquismo, que, como sistema político, se opõe às relações 

sociais hierarquizadas.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

A proposta desta Situação de Aprendi-
zagem é que os alunos compreendam os as-
pectos centrais do socialismo, comunismo 
e anarquismo. Espera-se que, ao final da Si-
tuação de Aprendizagem, os alunos consi-
gam refletir criticamente sobre algumas ideias 
comuns e superficiais que existem sobre tais 
movimentos, articulando as características 
exploradas durante as aulas com o contexto 
histórico de transformações do século XIX. 
Além disso, as atividades propostas nesta 
Situação pretendem auxiliar no desenvolvi-
mento da competência escritora dos alunos, 
solicitando a construção de textos argumenta-
tivos sobre os temas trabalhados. Por isso, no 
momento da avaliação é importante observar 
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o desenvolvimento desses textos e a utilização 
dos conceitos históricos na construção de seus 
argumentos.

Proposta de questões para avaliação 

As atividades a seguir encontram-
-se presentes na seção Você apren-
deu?, no Caderno do Aluno.

1. A segunda metade do século XIX foi mar-
cada por processos como industrialização, 
desenvolvimento do capitalismo e emergên-
cia de grande número de problemas sociais 
na Europa, sobretudo para os trabalhado-
res. Cite alguns desses problemas e os movi-
mentos sociais e políticos cuja proposta era 
resolvê-los.
Com a industrialização e o desenvolvimento do capitalismo, 

um grande número de trabalhadores, muitos deles antigos ha-

bitantes de áreas rurais, concentrou-se nos centros urbanos, 

onde nem sempre encontrou trabalho, mas enfrentou a fome 

e o desemprego. Aqueles que estavam empregados ganhavam 

baixíssimos salários por longas jornadas de trabalho e viviam em 

péssimas condições, o que tinha por consequência alto índice 

de mortalidade, suicídios, alcoolismo, prostituição etc. Com o 

crescimento do capitalismo, o contraste entre essa situação da 

classe trabalhadora e as condições de vida da burguesia esteve 

na base das reivindicações de importantes movimentos sociais, 

como o socialismo e o anarquismo, que buscavam respostas para 

os problemas enfrentados pelos trabalhadores em seu cotidiano.

2. O anarquismo, como sistema político, 
opõe-se à:

a) democracia.

b) aristocracia.

c) plutocracia.

d) hierarquia. 
É esperado que os alunos identifiquem o antagonismo pre-

sente no ideário anarquista, cujo preceito almeja uma socie-

dade auto-organizada e sem hierarquias, criadas e desenvol-

vidas em prol de interesses comuns.

3. Assinale a alternativa que apresenta ape-
nas as duas afirmações corretas sobre o 
socialismo.

I. é comumente entendido como uma 
etapa necessária para chegar ao comu-
nismo, estágio no qual as sociedades 
não seriam mais divididas em classes.

II. é, no pensamento marxista, a etapa 
que sucede o comunismo, estágio no 
qual as sociedades ainda seriam divi-
didas em classes.

III. é, depois do capitalismo e do comu-
nismo, o último estágio de desenvolvi-
mento social.

IV. é, junto do anarquismo, um dos movi-
mentos sociais da segunda metade do 
século XIX que lutavam pelos direitos 
dos trabalhadores.

a) I e II.

b) II e IV.

c) I e III.

d) I e IV.
É esperado que os alunos identifiquem as características do 

socialismo, como um dos movimentos sociais da segunda 

metade do século XIX que lutavam pelos direitos dos traba-

lhadores.

4. todos os itens a seguir representam mo-
vimentos sociais e políticos na Europa do 
século XIX, exceto:

a) anarquismo.

b) comunismo.

c) taylorismo.

d) socialismo.
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É esperado que os alunos verifiquem que o taylorismo não 

foi um movimento do final do século XIX e não aborda as 

reivindicações dos trabalhadores.

Propostas de Situações de 
recuperação

Proposta 1

Solicite aos alunos que pesquisem em perió-
dicos de grande circulação notícias em que se 
identifiquem problemas de âmbito nacional, 
como violência, corrupção, pobreza etc. Com 
base na notícia escolhida, peça aos alunos que 
utilizem o seguinte roteiro de trabalho:

 f identificar a fonte da notícia, lembrando-se 
de anotar a data de publicação e a autoria, 
quando houver assinatura;

 f resumir as ideias principais;
 f analisar, com base nos princípios anarquis-
tas estudados, as soluções para os proble-
mas abordados na notícia.

Proposta 2

Com base nas orientações da proposta 1, 
desenvolva o tema “conflitos de classe social”. 
Neste caso a matéria selecionada também 
deve abordar questões resultantes da lógica 
organizadora de uma sociedade capitalista, 
mas específicas do contexto brasileiro. No 
que se refere à análise do material, oriente-os 
a analisar as diferenças de classe social com 
base em princípios capitalistas, utilizando os 

conceitos estudados de forma que expliquem 
as razões que levam à desigualdade social no 
sistema capitalista. 

recursos para ampliar a perspectiva 
do professor e do aluno para a 
compreensão do tema

livros

COStA, Caio túlio. O que é o anarquismo. São 
Paulo: Brasiliense, 1981. (Primeiros Passos). A 
obra constitui um texto introdutório à temática.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Mani-
festo Comunista. In: BOYLE, David. O Ma-
nifesto Comunista de Marx e Engels. Rio de 
Janeiro: Jorge zahar, 2006. O texto apresenta 
as principais orientações do socialismo e do 
comunismo, segundo a perspectiva marxista.

Sites

Anarquismo. Disponível em: <http://www. 
oocities.com/projetoperiferia2/indice.htm>. 
Acesso em: 18 nov. 2013. Site com grande nú-
mero de reflexões sobre o anarquismo, enten-
dido como teoria política.

Revista Crítica Marxista. Disponível em: 
<http://www.ifch.unicamp.br/criticamar 
xista/>. Acesso em: 18 nov. 2013. Site da 
Revista Crítica Marxista, da Unicamp, com 
dezenas de artigos acadêmicos a respeito do 
marxismo.

SItUAçãO DE APRENDIzAGEM 5 
A EXPANSãO PARA O OEStE E A 

 DOUtRINA DO DEStINO MANIFEStO

Na última Situação de Aprendizagem do 
volume anterior, seus alunos estudaram a 
Independência dos Estados Unidos da Amé-
rica, o que será um facilitador para o desen-
volvimento desta Situação de Aprendizagem. 

O estudo anterior de documentos como a De-
claração de Independência e a Constituição dos 
Estados Unidos da América auxiliará no estabe-
lecimento de referenciais básicos para a com-
preensão do expansionismo estadunidense 
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para o Oeste, aqui tratado em um dos seus 
mais importantes aspectos: a doutrina do 
Destino Manifesto, ou seja, a crença de que 
os habitantes da nação recém-constituída, os  
Estados Unidos, seriam “o povo escolhido” 
para levar a civilização, a paz, a liberdade e 
a igualdade para novos domínios, a serem 
conquistados, para além das treze colônias. 
Esse conteúdo poderá ser abordado em duas 
etapas, que talvez possam ser ampliadas para 
três, a seu critério, por meio de contextuali-

conteúdos e temas: formação das sociedades nacionais e organização política e social na América e nos 
EUA no século XIX: Expansão para o Oeste dos EUA.

competências e habilidades: reconhecer, no passado e no presente, o aspecto sócio-histórico constitutivo 
da cultura estadunidense: a partir de textos, analisar os processos de transformação histórica, identifi-
cando suas principais características ecônomicas, políticas e sociais; reconhecer que as transformações 
da história não decorrem, apenas, da ação das chamadas grandes personagens.

Sugestão de estratégias: análise de mapas e imagens.

Sugestão de recursos: mapas e imagens.

Sugestão de avaliação: produção de textos e análise de imagem.

Sondagem e sensibilização

O título desta Situação de Aprendizagem 
é representativo do conteúdo que será trata-
do. Para dar início à sensibilização, você pode 
apresentá-lo aos alunos e indagar acerca de 
seu significado (trata-se do quê?). Registre 
na lousa as principais hipóteses dos alunos a 
respeito do tema. Estimule-os arguindo a res-
peito dos termos: “expansão”, “doutrina” e 
“destino manifesto”. Em seguida, proponha 
aos alunos que respondam no Caderno do 
Aluno as seguintes atividades: 

1. O que você entende pela expressão “Desti-
no Manifesto”? 
Espera-se que os alunos levantem algumas hipóteses para in-

terpretar a expressão “Destino Manifesto”. Esse primeiro mo-

mento de reflexão pode criar algum estranhamento com o 

conceito, mas é possível que os alunos apresentem algumas 

zação histórica, análise de mapas e imagens 
referentes ao período.

O conteúdo aqui sugerido pode ser apresen-
tado sequencialmente ou não; outros conteú-
dos poderão ser acrescentados para promover 
uma melhor compreensão da temática aborda-
da, como as guerras napoleônicas, a Doutrina 
Monroe e a Guerra Civil (chamada Guerra de 
Secessão), que será assunto da próxima Situa-
ção de Aprendizagem.

relações com a ideia de destino, como algo dado e certo. 

Após as discussões da Situação de Aprendizagem, os alunos 

terão uma visão mais detalhada da expressão e do contexto 

histórico no qual ela foi elaborada.

2. Que destino seria esse? 
Em suas respostas aos dois itens da questão, os alunos preci-

sam considerar que a doutrina do Destino Manifesto consis-

tia na crença de que os estadunidenses seriam “o povo esco-

lhido” por Deus para levar a civilização, a paz, a liberdade e 

a igualdade para novos domínios a serem conquistados para 

além das treze colônias.

1a etapa

A partir desse ponto, a sensibilização 
pode ser desenvolvida por duas estratégias: 

 f Peça que observem no Caderno do Alu-
no o mapa das treze colônias, quando da  
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Figura 4 – ARRUDA, José Jobson de A. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2002. 
p. 23. Mapa original1 (mantida a grafia).

1 O território do Maine na época retratada pelo mapa (1776) fazia parte da colônia de Massachusetts, tendo obtido a 
separação em 1820.

Independência dos Estados Unidos (1776), e 
outro da expansão territorial rumo ao Oeste, 
até o final do século XIX; peça que observem 
o grande número de novos espaços incorpo-
rados ao território estadunidense e informe 
que a análise desse processo de incorporação 
será o tema das aulas seguintes. 

 f Note que essa incorporação esteve ligada à 
crença de um Destino Manifesto. Não deixe  
de perguntar que destino seria esse, dan-
do um passo além em relação às hipóte-
ses apontadas no início da sensibilização. 
Nesse momento, apresente brevemente 

seus aspectos básicos: a ideia de “povo 
escolhido” por Deus para levar a civiliza-
ção, a paz, a liberdade e a igualdade ao 
resto do mundo, ao mesmo tempo que se 
expandia, invadindo os territórios indí-
genas. Paralelos com a atualidade estão 
previstos ao longo do desenvolvimento da 
Situação de Aprendizagem, mas outros 
poderão ser desenvolvidos por você, em 
formato de tópicos. 

A seguir, observe os mapas que estão tam-
bém reproduzidos no Caderno do Aluno:
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2a etapa

Ainda de posse dos mapas utiliza-
dos na sensibilização inicial, peça 
aos alunos que registrem, na seção 

Lição de casa, no Caderno do Aluno, as hipó-
teses a respeito de quais seriam as motivações 
que teriam levado à Expansão para o Oeste.

1. Quais motivações levaram os estaduniden-
ses a expandir seu território para o Oeste? 
Entre as principais motivações, os alunos precisam considerar: 

• a ampliação de fronteiras e a busca de terras para agricul-

tura; 

• a busca de matérias-primas e a expansão capitalista; 

• a ida de europeus para os Estados Unidos, motivados pelo 

desejo de posse de terras; 

• os incentivos governamentais e o crescimento demográfico; 

• a busca por ouro. 

2. Você conhece produções televisivas e cine-
matográficas sobre o período estudado (a  
Expansão para o Oeste)? Nessas produ-
ções, como são representados a população 

Figura 5 – ARRUDA, José Jobson de A. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2002. p. 23. 
Mapa original (mantida a grafia).
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nativa e os “brancos”, descendentes dos 
europeus?  
Espera-se que os alunos considerem, sobretudo, a visão 

estereotipada que, durante muito tempo, esteve presen-

te nas produções cinematográficas e televisivas estaduni-

denses. Nelas, os brancos descendentes de europeus eram 

apresentados como colonizadores civilizados e os povos 

nativos, como bárbaros, selvagens sem cultura. Assim, na 

luta contra a ocupação de seus territórios, os índios eram 

mostrados como bandidos que lutavam contra heróis, os 

“mocinhos” brancos. Atualmente, uma visão sociológica 

menos etnocentrista tirou a força desse tipo de aborda-

gem, embora ela tenha sobrevivido no imaginário de mui-

tas gerações. 

3. Considerando a história contemporânea 
dos Estados Unidos da América, o que 
permite um paralelo com a “doutrina do 
Destino Manifesto”? Aponte e desenvolva 
dois exemplos. 
Os alunos podem apontar diferentes aspectos relacionados à 

história recente dos Estados Unidos e sua posição entendida 

como imperialista. Basta lembrar, por exemplo, as justificativas 

de invasão do Iraque, quando os EUA alegaram que o objeti-

vo era libertar o povo iraquiano do jugo do ditador Saddam 

Hussein, que teria armas de destruição em massa, e a necessi-

dade da presença pós-invasão das forças de coalizão estaduni-

denses naquele país. 

Ressalte a importância de fazer a lição pro-
posta para colaborar com o bom andamento 
da aula seguinte. No dia combinado, ouça-os 
e problematize as respostas apresentadas, va-
lorizando-as e complementando-as. Não dei-
xe de observar que a Expansão para o Oeste 
relacionava-se com fatores como:

 f ampliação de fronteiras e busca de terras 
para agricultura; 

 f busca de matérias-primas e expansão capi-
talista;

 f ida de imigrantes europeus para os Estados 
Unidos da América, motivados pelo desejo 
de posse de terras, incentivos governamen-
tais, crescimento demográfico;

 f busca por ouro.

Observe que, a partir da Independência dos 
Estados Unidos da América, houve um proces-
so contínuo de incorporação de novos territórios 
em razão de pelo menos dois fatores importan-
tes, apresentados no quadro:

1. negociações com governos europeus
1803  compra da Louisiana (França)
1819  compra da Flórida (Espanha)
1867   compra do Alasca (Rússia)

2. Guerra do México
1846-1848  incorporação de regiões do 
texas, da Califórnia, do Novo México, de 
Utah, do Arizona, de Nevada e de parte 
do Colorado.

é importante ressaltar que a expansão foi 
processual e assumiu diferentes característi-
cas, mas um aspecto foi comum a todo o pe-
ríodo: a opressão sobre nativos indígenas e a 
dizimação de populações inteiras. Observe, 
por exemplo, que, durante a Expansão para o 
Oeste, as inúmeras tribos indígenas foram vis-
tas como um empecilho para os colonizado-
res e sua empresa de conquista de territórios. 
A resistência nativa foi vista pelos “brancos” 
europeus e estadunidenses como selvageria, o 
que muito contribuiu para a “construção das 
imagens” dos índios selvagens e violentos e 
dos colonizadores civilizadores. Essas imagens 
foram comumente transpostas para as telas de 
cinema e tV, estigmatizando uma das partes 
envolvidas (os índios) e criando papéis de mo-
cinhos e bandidos de forma maniqueísta. In-
dague os alunos sobre produções televisivas e 
cinematográficas a esse respeito.

3a etapa

Professor, o texto a seguir também 
está inserido no Caderno do Aluno, 
na seção Leitura e análise de texto.
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Constituição e por órgãos de apoio e proteção, nem sempre 

seja observado.

Prossiga, retomando as considerações 
feitas na sensibilização desta Situação de 
Aprendizagem acerca da doutrina do Destino 
Manifesto.

4a etapa

Agora, você poderá verificar com os alunos 
que, de fato, a história contemporânea dos Es-
tados Unidos da América nos permite traçar 
um paralelo similar com a doutrina do Destino 
Manifesto (é possível citar as justificativas de 
invasão do Iraque e a presença das forças esta-
dunidenses pós-invasão, por exemplo).

No Caderno do Aluno, na seção 
Pesquisa individual, e a seguir, re-
produzimos a representação alegóri-

ca proporcionada pela tela American Progress 
(progresso americano), de John Gast (1872). 
Com base na observação da tela e dos conteúdos 
trabalhados, peça que respondam a atividade a 
seguir, também presente no Caderno do Aluno:

 Observe a imagem a seguir e desenvolva 
um texto relacionando-a com a teoria da 
“doutrina do Destino Manifesto”.

A Lei de remoção dos índios “previa o deslocamento das comunidades indígenas de seus territórios 
tradicionais para a região de Oklahoma, onde deveriam se estabelecer em uma reserva determinada 
pelo governo. Os indígenas foram forçados a marchar para lá e, nessa viagem, ao longo de mil e qui-
nhentos quilômetros, milhares de índios morreram de frio, fome, doenças, na jornada que ficaria co-
nhecida como ‘trilha das lágrimas’. Em 1839, outras tantas nações indígenas (como a choctaw, a creek 
e a chickasaw) foram levadas à força para o Oeste com aprovação do governo federal. Essa remoção 
abriu cerca de cem milhões de acres de terras férteis para a agricultura dos brancos. Ao mesmo tempo, 
condenou milhares de nativos à morte, na viagem ou já nas reservas (onde não se adaptavam bem e es-
tavam sujeitos à desnutrição e doenças), varrendo-os da história americana. As tribos resistentes foram 
combatidas e várias dizimadas.” 

FERNANDES, Luiz Estevam; MORAES, Marcus Vinícius de. Os EUA no século XIX. In: KARNAL, L. et. al. História dos 
Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008. p. 113-114.  

<http://www.editoracontexto.com.br>.

Você pode pedir à classe que registre no 
Caderno do Aluno comentários acerca do 
possível paralelo entre o tema desta Situação 
de Aprendizagem e a realidade brasileira, a 
partir da atividade a seguir:

 A partir do excerto, faça uma síntese dos 
principais aspectos abordados pela Lei de 
remoção dos índios e trace um paralelo 
com a situação dos indígenas brasileiros, 
considerando os seguintes aspectos: como 
foi tratada a “questão indígena” no Brasil 
na época da colonização? Como essa ques-
tão é vista hoje no que se refere às reservas 
indígenas?
Em sua síntese, os alunos precisam levar em conta que a 

perseguição aos indígenas e sua remoção dos seus territó-

rios originais deveram-se à apropriação dessas terras pelos 

colonos. Tal como nos Estados Unidos, a ocupação do ter-

ritório brasileiro pelos colonizadores e seu enfrentamento 

com os habitantes nativos pautaram-se por interesses e pelas 

possibilidades de exploração das riquezas que daqui pode-

riam ser extraídas. Situações similares de perseguição e ex-

termínio ocorreram em ambos os casos. Também no Brasil, 

no processo de expansão dos domínios agrícolas e urbanos, 

recursos e fontes de sobrevivência dos indígenas foram des-

truídos, comprometendo significativamente suas condições 

de subsistência e seu modo de vida. Primeiros habitantes do 

território, os indígenas, hoje, têm algumas reservas delimi-

tadas, embora seu direito à terra, ainda que garantido pela 
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Figura 6 – John Gast, American Progress, 1872.
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Em seu texto, os alunos poderão considerar, por exemplo, a 

representação feminina angelical, os “pioneiros”, o telégrafo, 

a estrada de ferro e os animais, e analisar sua simbologia na 

imagem. O claro e o escuro fazem uma alusão direta ao dis-

curso civilizacional e devem ser explorados, se for o caso, por 

meio de sua sugestão. O mesmo pode ser dito em relação ao 

avanço da imagem angelical e ao afastamento dos animais 

selvagens e índios, e sua sucessão por animais domesticados 

e “homens brancos”. A imagem é representativa da ideia de 

progresso expressa na doutrina do Destino Manifesto.

Professor, para encerrar esta Situa-
ção de Aprendizagem, é possível 
propor a atividade a seguir, inserida 

no Caderno do Aluno, na seção Lição de casa. 
Ela poderá ser realizada em casa pelos alunos 
e discutida na aula seguinte, já que possibilita 
uma retomada de alguns dos principais con-
teúdos trabalhados nesta aula:

 (Fuvest – 2008 – Adaptada) Nos Estados 
Unidos, a Expansão para o Oeste se comple-
tou no final do século XIX. Discorra sobre 
esse fenômeno histórico no que se refere:

a) à questão indígena e à incorporação de 
terras para a agricultura.

Ao longo de todo o processo expansionista para o Oeste, 

as populações indígenas nativas ou foram completamen-

te dizimadas ou transportadas para outros territórios, visto 

serem consideradas empecilhos para o desenvolvimento 

estadunidense. A resistência nativa foi percebida historica-

mente na construção da imagem do indígena como selva-

gem, bárbaro a ser civilizado, colonizado. Ao se expandir, 

além do aniquilamento dos povos indígenas, os colonos 

destruíram seus recursos e suas fontes de sobrevivência, 

apossando-se de terras para agricultura, construindo fer-

rovias e implantando outros empreendimentos ligados à 

expansão capitalista.

b) ao Oeste, como temática da cultura es-
tadunidense, por exemplo, na literatura, 
no cinema e nos meios de comunicação.
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O tema da Expansão para o Oeste foi e ainda é, em algu-

ma medida, de grande interesse para a indústria cinemato-

gráfica estadunidense, que, ao lado da produção literária, 

contribuiu significativamente para uma construção este-

reotipada da imagem dos índios como “selvagens”, “bárba-

ros” e “bandidos” diante dos civilizadores, uma vez que eles 

resistiram aos invasores. A ideia de Destino Manifesto esteve 

presente na elaboração de todo esse imaginário, estabele-

cendo opostos dicotômicos como bárbaros e civilizados, 

bandidos e mocinhos, bem e mal. Nos últimos 30 anos, os 

representantes dessa relação dicotômica passaram a incluir 

tipos nacionais e sociais.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

Espera-se que, com o tratamento dos te-
mas “Expansão para o Oeste” e doutrina 
do “Destino Manifesto”, os alunos possam 
apreender aspectos referenciais da história 
dos Estados Unidos da América no século 
XIX, estabelecendo, sobretudo, paralelos com 
a história contemporânea do país. A crítica à 
ideia expansionista e missionária dos Estados 
Unidos, tendo como viés analítico a proble-
matização da ideologia do progresso, consiste 
no foco central das atividades propostas.

Proposta de questões para avaliação

As atividades a seguir estão inseri-
das na seção Você aprendeu?, no 
Caderno do Aluno.

1. Estabeleça relações entre o significado da 
Expansão para o Oeste e a “doutrina do 
Destino Manifesto”, considerando a his-
tória dos Estados Unidos entre os séculos 
XVIII e XIX.
O final do século XVIII e o século XIX marcam um período 

de grande prosperidade econômica para os Estados Unidos 

da América, conhecido como “marcha para o Oeste” ou “Ex-

pansão para o Oeste”. Os ideais que estiveram por trás desse 

expansionismo tornaram-se conhecidos como a “doutrina 

do Destino Manifesto”, ou seja, a crença de que os colonos 

pertenciam ao “povo escolhido” por Deus para levar o pro-

gresso, a civilização e a liberdade para os povos “bárbaros” e 

para as regiões tidas como “selvagens”.

2. Qual dos itens a seguir apresenta fatores 
que contribuíram para a Expansão estadu-
nidense para o Oeste?

a) Busca pelo ouro e integração pacífica e 
total com os indígenas.

b) Integração pacífica e total com os indí-
genas e desenvolvimento tecnológico.

c) Busca pelo ouro, incentivos governamen-
tais (venda a preços módicos e concessão 
de terras) e imigração dos europeus.

d) Imigração dos europeus e valorização 
do dólar.

Espera-se que os alunos identifiquem os interesses que im-

pulsionaram a expansão.

3. (Fuvest – 2001) A incorporação de novas 
áreas, entre 1820 e 1850, que deu aos Es-
tados Unidos sua atual conformação ter-
ritorial, estendendo-se do Atlântico ao Pa-
cífico, deveu-se fundamentalmente:

a) a um avanço natural para o Oeste, ten-
do em vista a chegada de um imenso 
contingente de imigrantes europeus.

b) aos acordos com as lideranças indíge-
nas, Sioux e Apache, tradicionalmente 
aliadas aos brancos.

c) à vitória na guerra contra o México que, 
derrotado, foi obrigado a ceder quase 
metade de seu território.

d) à compra de territórios da Inglaterra e 
da Rússia que assumiram uma posição 
pragmática diante do avanço norte- 
-americano para o Oeste.
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e) à compra de territórios da França e da 
Espanha que estavam, naquele período, 
atravessando graves crises econômicas 
na Europa. 

Espera-se que os alunos identifiquem que durante a Guerra 

do México (1846-1848) houve a incorporação do território 

que atualmente compreende os estados do Texas, da Califór-

nia, do Novo México, de Utah, do Arizona, de Nevada e de 

parte do Colorado.

4. Leia as afirmações a seguir sobre o expan-
sionismo dos Estados Unidos:

I. Internamente, foi marcado pela Marcha 
para o Oeste e pela Guerra de Secessão; esta 
expansão interna, datada do século XIX, 
foi fartamente representada no cinema esta-
dunidense durante boa parte do século XX.

II. Externamente, deu-se na passagem do 
século XIX para o XX e resultou em in-
tervenções militares que transformaram 
a América Central em zona de influên-
cia dos EUA.

III. O Big Stick refere-se à fase da expansão 
externa; foi uma doutrina concebida 
pelo presidente theodore Roosevelt que 
tinha por objetivo justificar a defesa de 
interesses de empresas americanas em 
países da América Central.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas a afirmação I está correta.

b) Apenas a afirmação II está correta.

c) Apenas a afirmação III está correta.

d) As afirmações I e III estão corretas.

e) As afirmações I, II e III estão corretas.
Espera-se que os alunos identifiquem que todas as afirma-

ções estão corretas e tratam dos EUA na segunda metade do 

século XIX.

Propostas de Situações de 
recuperação

Proposta 1

Solicite aos alunos que pesquisem a res-
peito da atual presença militar e política esta-
dunidense nos países do Oriente Médio. Em 
seguida, solicite que elaborem um texto que 
estabeleça um paralelo entre o contexto pes-
quisado e a doutrina do Destino Manifesto.

 Proposta 2

Solicite aos alunos que façam uma pesqui-
sa sobre a imigração europeia e sua relação 
com a expansão estadunidense para o Oeste 
no século XIX (você pode sugerir que bus-
quem analisar, sobretudo, as motivações dos 
europeus para saírem de seus países de origem 
e emigrarem para os Estados Unidos da Amé-
rica e os incentivos oferecidos pelo governo 
estadunidense).

recursos para ampliar a perspectiva 
do professor e do aluno para a 
compreensão do tema

livros

FOHLEN, C. O faroeste. 2. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. (Vida Cotidia-
na). O livro apresenta um pouco da história 
dos “pioneiros” da mineração, da criação de 
gado, da agricultura, dos transportes e outras 
atividades econômicas desenvolvidas na se-
gunda metade do século XIX nos EUA.

KARNAL, L. et. al. História dos Estados 
Unidos: das origens ao século XXI. 2. ed. 
São Paulo: Contexto, 2008. <http://www.
editoracontexto.com.br>. A obra aborda o 
século XIX e abrange importantes aspectos 
do período, como a expansão estadunidense, 
a Guerra Civil (de Secessão) e suas decor-
rências.
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SItUAçãO DE APRENDIzAGEM 6 
A GUERRA CIVIL (GUERRA DE SECESSãO)

O objetivo desta Situação de Aprendi-
zagem é apresentar e problematizar para os 
alunos um tema de compreensão impres-
cindível para o entendimento da história 
dos Estados Unidos da América na segun-
da metade do século XIX: a Guerra Civil, 
também conhecida como Guerra de Seces-
são (1861-1865). A tradição historiográfica 
consagrou dicotomicamente os interesses 
em questão, delimitando os Estados do Nor-

te como industrializados e os do Sul como 
agrários; contudo, essa visão carece de maior 
aprofundamento. Ao longo desta Situação de 
Aprendizagem, além de uma caracterização 
dos dois blocos em questão, pretende-se esta-
belecer uma contextualização problematizada 
de alguns dos principais aspectos políticos e 
econômicos envolvidos no conflito, principal-
mente pelo viés da escravidão, um dos princi-
pais motivos da Guerra Civil.

conteúdos e temas: Guerra Civil e desenvolvimento capitalista dos EUA.

competências e habilidades: caracterização dos interesses das partes envolvidas na guerra, o Norte e o 
Sul dos Estados Unidos da América.

Sugestão de estratégias: textos, imagens, mapas, sites.

Sugestão de recursos: mapas e textos.

Sugestão de avaliação: pesquisa e participação.

Sondagem e sensibilização

Você pode solicitar aos alunos, na aula que 
antecede o início desta Situação de Aprendiza-
gem, que pesquisem como lição de casa o signi-
ficado da palavra “secessão”, o que poderá ser 
registrado no Caderno do Aluno. Outra possi-
bilidade é simplesmente indagá-los em sala, le-
vando-os, caso seja necessário, à compreensão 
de que se refere ao ato de separação, de separar 
o que estava unido. Diga que esse foi o nome 
dado à guerra entre os Estados do Norte e os 
Estados do Sul dos Estados Unidos, na segun-
da metade do século XIX, conflito que, mais 
apropriadamente, pode ser chamado de Guer-
ra Civil. é importante que, ao desen volver esse 
conteúdo, os alunos saibam que, apesar da 
guerra, os Estados do Norte e os do Sul haviam 
desenvolvido projetos em comum e orientações 

político-ideológicas muito similares, como a 
doutrina do “Destino Manifesto”, as políticas 
de expansionismo e as guerras contra o Méxi-
co. Pergunte se, no contexto brasileiro ou em 
outros, eles conhecem outro exemplo de guerra 
separatista. 

1a etapa

Para o desenvolvimento desta Si-
tuação de Aprendizagem, você 
pode realizar a proposta da ativi-

dade Pesquisa em grupo, presente no Cader-
no do Aluno. Para isso, divida a classe em 
dois grandes grupos (com metade da turma 
em cada um). A seguir subdivida-os em equi-
pes menores (preferencialmente, com quatro 
integrantes) e solicite que desenvolvam, por 
meio de pesquisa, uma caracterização dos 

HISTORIA_CP_2s_Vol2_2014.indd   47 21/07/14   10:10



48

Estados do Norte e do Sul, à época da Guer-
ra Civil (por exemplo: caso sua turma tenha 
40 alunos, você terá 5 grupos de 4 alunos 
para pesquisar sobre cada um dos lados da 
guerra). Requeira que tragam no Caderno do 
Aluno, em forma de tópicos, os aspectos de-
finidores das colônias pesquisadas. Você 
pode direcionar seus alunos para a biblioteca 
da escola ou para uma biblioteca pública de 
seu município. Requeira para procurarem  
livros que tratem da história dos Estados Uni-
dos da América no século XIX, particular- 
mente sobre a Guerra Civil, ou Guerra de Se-
cessão. Na pesquisa, é importante que obser-
vem o roteiro a seguir, que contém aspectos 
gerais a respeito do conflito e outros que deve-
rão ser abordados de acordo com o tema de 
cada grupo:

 f as causas da guerra;
 f as partes envolvidas;
 f os interesses em questão;
 f as características definidoras do grupo de 
colônias pesquisado;

 f as consequências da guerra.

Na data combinada, peça a um represen-
tante de cada grupo que exponha à classe as 
caracterizações dos Estados do Norte e do 
Sul. Avalie-as e, se for o caso, complemente-
-as e anote-as em duas colunas (Norte/Sul) na 
lousa. Provavelmente, muitas características 
irão se repetir; busque enfatizar as orientações 
gerais sobre os Estados do Sul, onde predo-
minava o trabalho escravo, e do Norte, onde 
prevalecia o trabalho livre. Reitere que esta 
questão era objeto de grandes discussões polí-
ticas nos diferentes Estados estadunidenses da 
época (trabalhe as outras caracterizações ar-
roladas pelos alunos ao longo da aula, estabe-
lecendo conexões com o conteúdo estudado). 
Com base nessa con traposição, desenvolva 
uma contextualização do período que aborde 
os seguintes aspectos:

 f O Sul era um grande produtor de tabaco 
e algodão, principalmente nos Estados da  
Virgínia, da Geórgia e de Maryland. “Nes-
sas regiões, ter um escravo era o mesmo 
que ter um valioso bem e a quantidade de 
escravos simbolizava posição de prestígio 
social do proprietário. Além disso, a ideia 
de que brancos e negros jamais poderiam 
conviver em harmonia também reforçava 
a escravidão, na medida em que, segundo 
essa premissa, nada se poderia fazer com 
os negros, caso ficassem livres. Outro im-
portante fator que pesava contra a possi-
bilidade de abolição da escravatura é que 
o escravo, como mercadoria, já fazia parte 
do mer cado econômico do país. Ele estava 
inserido numa complexa rede de compra e 
venda e sua força de trabalho sustentava 
a produção nos campos, sendo o respon-
sável pela mobilização de milhões de dóla-
res. Quanto mais se dependia do escravo, 
maior era o esforço para mantê-lo nessa 
posição, mesmo porque crescia cada vez 
mais o receio de manifestações coletivas de 
escravos, que de fato resistiam, fugiam ou 
matavam senhores em nome da liberdade.” 
(FERNANDES; MORAES, 2008)a 

 f “Mesmo tendo interesses e estruturas bem 
diferentes, não se pode afirmar que as re giões 
fossem completamente antagônicas. O Nor-
te, mais avançado em termos industriais, ti-
nha uma classe média nascente e uma indús-
tria de importância crescente. O Sul, embora 
apresentando características fundamental-
mente agrícolas, baseava-se no sistema de  
‘plantation’ e escravidão, muito bem inseri-
do no sistema capitalista; o escravo era visto 
como mercadoria. O Sul interagia economica-
mente com o Norte e participava do comércio 
internacional, especialmente com a Inglater-
ra. Mesmo se constituindo de dois ‘mundos’ 
bastante diferentes, um ao Norte – de tra-
balhadores livres, assalariados, pequenos 

a FERNANDES, Luiz Estevam; MORAES, Marcus Vinícius de. Os EUA no século XIX. In: KARNAL, L et. al. História 
dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008.<http://www.editoracontexto.com.br>.
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proprietários e mais consistente classe mé-
dia urbana – e o outro, ao Sul, escravista e 
senhorial –, a ideia de superioridade do ho-
mem branco era comum e inquestionável em 
ambos. Nos dois mundos, os negros estavam 
fora das decisões políticas e eram vítimas de 
preconceito, principalmente no Sul, onde 
a escravidão era garantida por lei.” (FER-
NANDES; MORAES, 2008)b .

tendo estabelecido essa contextualização, 
observe, ainda, que:

 f apesar das semelhanças, as contradições e 
divergências eram crescentes entre o Nor- 
te industrializado e o Sul agrícola. O Norte 
alme java expandir, no próprio país, seu mer-
cado consumidor; já o Sul, com sua econo-
mia baseada nas grandes monoculturas, 
almejava a exportação. No que se refere à 
política econômica, os industriais do Norte 
desejavam políticas e tarifas alfandegárias 
protecionistas, visando se proteger da con-
corrência europeia; já os latifundiários sulis-
tas eram contrários às tarifas protecionistas, 
sendo livre-cambistas, almejando a venda 
de seus produtos agrícolas no mercado ex-
terno e a importação de manufaturados.

 f a população do Norte (em meados do sé-
culo XIX) era bem maior que a do Sul, que 
tinha maior força política junto ao governo 
federal, pressionando-o, frequentemente, a 
estender a escravidão aos novos territórios, 
o que era alvo de intenso debate político 
entre escravistas e abolicionistas.

 f essas duas orientações se polarizaram en-
tre Stephen Douglas (Partido Democrata) 
e Abraham Lincoln (Partido Republicano), 
nas eleições de 1860, vencidas por este último. 
Apesar de não ser abertamente abolicionista, 

Lincoln tendia aos interesses dos Estados do 
Norte e sua vitória acirrou os conflitos entre 
o Norte e o Sul, levando muitos Estados (Ca-
rolina do Sul, Alabama, Flórida, Mississipi, 
Geórgia, texas e, posteriormente, outros) a se 
separarem (Secessão) da União e formarem 
os Estados Confederados da América, com 
um presidente próprio (Jefferson Davis).

 f os Estados do Sul, com menos recursos e 
menor contingente, não resistiram às pres-
sões dos Estados do Norte, tendo sido ven-
cidos pelo esgotamento de seus recursos 
e por boicotes comerciais estrangeiros. O 
Norte conseguiu obstruir a venda de algo-
dão para o exterior mobilizando a Marinha.

 f com a vitória do Norte, Abraham Lincoln 
propôs a emancipação gradual dos escra-
vos e um conjunto de leis que enfraquece-
ram ainda mais os sulistas, como a “Lei 
do Confisco”, de 1861, segundo a qual 
“qualquer propriedade usada em favor 
dos confederados (como gado, algodão, 
matérias-primas e, sobretudo, escravos) 
que caísse em mãos dos nortistas seria 
imediatamente confiscada. Essa lei im-
pulsionou as fugas coletivas de escravos 
das fazendas, pois sabiam que, em mãos 
dos nortistas, poderiam alcançar a liber-
dade”, e a de 1862, “que declarava livre 
todo escravo capturado ou fugido” (FER-
NANDES; MORAES, 2008)c. Outra lei, 
desse mesmo ano (Homestead Act – Lei 
de terras), “entregava um quarto de um 
distrito ainda não desenvolvido no Oeste 
para qualquer família ou indivíduo maior 
de 21 anos dispostos a migrar para a re-
gião” (FERNANDES; MORAES, 2008)d. 
No ano de 1863, como resultado das leis 
anteriores, ocorreu, finalmente, a emanci-
pação dos escravos.

b Ibdem, p.129.
c FERNANDES, Luiz Estevam; MORAES, Marcus Vinícius de. Os EUA no século XIX. In: KARNAL, L et. 

al. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008. p.133 <http://
www.editoracontexto.com.br>.

d Ibdem, p.134.
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A Guerra Civil levou à morte cerca de 600 
mil estadunidenses. Após a vitória do Norte, 
seguiu-se um longo período de discussões a 
respeito do destino a ser dado aos vencidos e 
como incorporá-los à União. Ao término da 
guerra, seguiu-se um período de reconstrução 
e prosperidade econômica, sobretudo para os 
Estados do Norte. é nesse contexto, no qual 
prevaleceram as orientações de protecionis-
mo alfandegário e trabalho livre, que se pode 
conhecer melhor a grande ascensão estaduni-
dense do final do século XIX.

2a etapa

Para dar sequência ao conteúdo traba lhado 
na aula anterior, caso seja viável, sugerimos 
que selecione e apresente para os alunos frag-
mentos de um filme acerca da temática explo-
rada e solicite que busquem as caracterizações 
anteriormente estudadas sobre os Estados do 
Norte e do Sul e, também, a figura dos escravos 
e as relações entre brancos e negros. Solicite 
que observem como essas questões são trata-
das nos trechos do filme exibido. Existe um 
grande número de obras sobre essa temática 
ou apresentando conteúdos a ela relacionados. 

No Caderno do Aluno, na seção Lição de 
casa, são sugeridos: Tempo de glória (direção 
de Edward zwick, 1989), Amistad (direção de 
Steven Spielberg, 1997), ...E o vento levou (di-
reção de Victor Fleming, 1939), ou outro com 
a mesma temática, se preferir. Professor, caso 
opte pela apresentação de algum dos filmes 
sugerido no Caderno do Aluno, peça-lhes que 
organizem por escrito as principais relações 
entre ele e o tema estudado.  A aula seguinte 
deverá destinar-se para que os alunos sociali-
zem as suas conclusões a respeito dessas rela-
ções, sob sua coordenação. 

Caso considere necessário, em conformi-
dade às necessidades de sua turma, solicite 
aos alunos a produção de um texto no qual, 

com base no conteúdo estudado, caracteri-
ze os Estados do Norte e do Sul na Guerra 
Civil.

Professor, é necessário que os alunos com-
preendam que os Estados do Norte caracte-
rizavam-se pelo protecionismo alfandegário, 
industrialização e por defenderem o fim da 
escravidão. Os Estados do Sul caracteriza-
vam-se pela defesa do câmbio livre, pela pro-
dução agrícola no Oeste e pela manutenção 
da escravidão.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

é de grande importância que, ao término 
do desenvolvimento desta Situação de Apren-
dizagem, os alunos entendam quais foram os 
principais interesses e conflitos em jogo na 
Guerra Civil estadunidense.

Proposta de questões para avaliação 

As atividades a seguir estão inseri-
das na seção Você aprendeu?, no 
Caderno do Aluno.

1. (Vestibular Unesp – 2000) “A Ku-Klux-
-Klan foi organizada para segurança 
própria... o povo do Sul se sentia muito 
inseguro. Havia muitos nortistas vindos 
para cá (Sul), formando ligas por todo o 
país. Os negros estavam se tornando mui-
to insolentes e o povo branco sulista de 
todo o Estado do tennessee estava bas-
tante alarmado.” (Entrevista de Nathan 
Bedford Forrest ao Jornal de Cincinnati, 
Ohio, 1868.) A leitura deste depoimento, 
feito por um membro da Ku-Klux-Klan, 
permite entender que esta organização ti-
nha por objetivo:

a) assegurar os direitos políticos da po-
pulação branca, pelo voto censitário,  

HISTORIA_CP_2s_Vol2_2014.indd   50 21/07/14   10:10



51

História – 2a série – Volume 2

eliminando as possibilidades de partici-
pação dos negros nas eleições.

b) impedir a formação de ligas entre nortis-
tas e negros, que propunham a reforma 
agrária nas terras do sul dos Estados 
Unidos.

c) unir os brancos para manter seus privi-
légios e evitar que os negros, com apoio 
dos nortistas, tivessem direitos garantidos 
pelo governo.

d) proteger os brancos das ameaças e mas-
sacres dos negros, que criavam empeci-
lhos para o desenvolvimento econômico 
dos Estados sulistas.

e) evitar confrontos com os nortistas, que 
protegiam os negros quando estes ata-
cavam propriedades rurais dos sulistas 
brancos.

A Ku-Klux-Klan é uma das principais agremiações racistas dos 

EUA, de defesa da “superioridade do homem branco”.

2. (Fuvest – 2000) Entre as mudanças ocor-
ridas nos Estados Unidos, após a Guerra 
de Secessão (1861-1865), destacam-se:

a) a garantia de direitos civis e políticos 
aos negros – incluindo o direito ao su-
frágio universal – e o reconhecimento 
da cidadania dos imigrantes recém- 
-chegados.

b) a consolidação da unidade nacional, a 
chegada de novas levas de imigrantes, 
o aumento do mercado interno e um 
grande desenvolvimento industrial.

c) graves desentendimentos em relação 
às fronteiras com o México, levando a 
uma nova guerra, na qual os Estados 
Unidos ganharam metade do território 
mexicano.

d) o incentivo à vinda de imigrantes e a 
definitiva ocupação do Oeste, cujas 
fronteiras, em 1865, ainda estavam nas 
Montanhas Rochosas. 

e) o empobrecimento e a humilhação do 
Sul, que, derrotado pelo Norte, foi ali-
jado das esferas do poder federal e teve 
sua reconstrução impedida. 

A Guerra da Secessão estimulou, após a vitória do Norte, o 

crescimento econômico e a transformação dos EUA em uma 

potência industrial e imperialista.

3. Durante a Guerra de Secessão, Abraham 
Lincoln propôs uma série de mudanças le-
gislativas. Algumas delas foram:

a) “Lei do Ventre Livre”, direito ao voto 
para os negros (homens e mulheres).

b) “Leis do Confisco” de propriedades usa-
das pelos confederados e de liberdade 
para os escravos capturados ou fugidos; 
“Lei de terras” (Homestead Act) – conces-
são de terras para famílias ou indivíduos 
maiores de 21 anos dispostos a migrar.

c) “Leis do Confisco” de propriedades usa-
das pelos confederados e de liberdade 
para os escravos capturados ou fugidos; 
direito ao voto para homens negros.

d) “Leis do Confisco” de propriedades 
usadas pelos confederados e direito ao 
voto para os homens negros.

Abraham Lincoln atacou a elite agrária e escravista do Sul por 

meio de leis como a do confisco, o Homestead Act (Lei de 

Terras) e o abolicionismo.

Propostas de Situações de 
recuperação

Proposta 1

Solicite aos alunos que, de posse das ca-
racterizações que registraram dos Estados do 
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Norte e do Sul, distribuam, em um quadro a 
ser feito e entregue a você, os interesses de na-
tureza econômica e política de cada um dos 
conjuntos analisados. Sabemos que esses in-
teresses estão diretamente ligados, mas essa 
divisão pode auxiliar a melhor compreensão 
do conteúdo estudado.

Proposta 2

Requeira aos alunos que analisem a temá-
tica da escravidão do ponto de vista dos Es-
tados do Norte e do Sul, desenvolvendo os 
prin cipais argumentos em defesa de seu fim 
ou de sua permanência.

recursos para ampliar a perspectiva 
do professor e do aluno para a 
compreensão do tema

livros

EISENBERG, Peter L. Guerra civil americana. 
São Paulo: Brasiliense, 1999. Este livro oferece 
uma visão introdutória do quadro de conflitos 
e interesses envolvidos na Guerra Civil.

KARNAL, L. et. al. História dos Estados 
Unidos: das origens ao século XXI. 2. ed. São 
Paulo: Contexto, 2008. <http://www.editora 
contexto.com.br>.

SItUAçãO DE APRENDIzAGEM 7 
ABOLIçãO E IMIGRAçãO

O Brasil foi organizado, durante quase 
todo o século XIX, como uma monarquia 
absolutista e a Constituição nacional que vi-
gorou por mais tempo na história do Brasil 
independente foi aquela outorgada em março 
de 1824, no reinado de D. Pedro I. trata-se de 
um longo período e com diversos desdobra-
mentos interessantes. Porém, para esta Situa-
ção de Aprendizagem trataremos da abolição 
da escravidão e da imigração europeia. 

Esta Situação de Aprendizagem deve ser 
abordada após certo andamento nos estudos so-

bre o Brasil Monárquico, pois, para seu melhor 
aproveitamento, é interessante que os alunos do-
minem os seguintes temas: 

 f Primeiro Reinado (1822-1831): consolida-
ção do Estado Nacional, Constituição de 
1824, crise política e declínio de D. Pedro I; 

 f Período Regencial: as manifestações federa-
listas e republicanas e o golpe da maioridade;

 f Segundo Reinado: a política e a economia 
do período, as relações exteriores, a migra-
ção europeia, a Guerra do Paraguai e as 
campanhas abolicionista e republicana.

conteúdos e temas: Segundo Reinado no Brasil; abolição e imigração.

competências e habilidades: elaborar e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 
compreensão dos processos histórico-geográficos; comparar processos de formação socioeconômica, 
relacionando-os com seu contexto histórico e geográfico; a partir de textos, analisar os processos de 
transformação histórica, identificando suas principais características ecônomicas, políticas e sociais; 
reconhecer que as transformações da história não decorrem, apenas, da ação das chamadas grandes 
personagens.

Sugestão de estratégias: análise de documentos e dados estatísticos.

Sugestão de recursos: textos, imagens, sites.

Sugestão de avaliação: produção de texto e análise de dados.
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Sondagem e sensibilização

No início da aula, oriente os alunos 
para que leiam no Caderno do Alu-
no, na seção Leitura e análise de tex-

to, a seguinte carta que um escravo chamado 
Francisco carregava no bolso quando fugiu de 
uma fazenda em São Paulo. O autor, Antônio 
Bento de Souza e Castro, apresenta o fugitivo 
para João Clapp, presidente da Confederação 
Abolicionista:

São Paulo, 5 de janeiro de 1883.

ilmo. Sr. João clapp,

O portador desta é Francisco, o mais infeliz
dos escravos dessa província, visto que pertence
a um façanhudo fazendeiro que não cessa de
persegui-lo. Peço a Vossa Senhoria que o proteja
e, se tiver ocasião, remeta-o para o lugar
mais longe possível.
Sou com estima e consideração
De Vossa Senhoria
Amigo, criado e venerador
Antônio Bento de Souza e Castro.

Revista Illustrada, 19 de maio de 1888, p. 2.  

Explique aos alunos o contexto da situa-
ção: um escravo fugitivo pede auxílio para se 
esconder a um membro da elite carioca que 
presidia uma organização contrária à escravi-
dão. Ressalte que se trata de um documento 
secreto, publicado na imprensa somente cin-
co anos após sua escrita e, importante citar, 
revelado somente após a Abolição, pois era 
ilegal proteger e ajudar escravos fugitivos. 
Provavelmente, o escravo Francisco seria en-
caminhado ao Quilombo do Leblon, no Rio 
de Janeiro, um local protegido pela elite ca-
rioca abolicionista, que contava com o apoio 
da princesa Isabel, entre outras pessoas. Ou 

seja, trata-se de um forte indício da crise do 
sistema escravista.

Após a leitura, solicite aos alunos que res-
pondam as questões a seguir, no Caderno do 
Aluno. 

1. Quem escreveu a carta? 
Antônio Bento de Souza e Castro, um abolicionista paulista, 

pede auxílio para um escravo fugitivo.

2. A quem se dirige a carta? 
João Clapp, membro da elite carioca que presidia uma orga-

nização contrária à escravidão, seria encarregado de escon-

der o escravo.

3. Qual é a data da elaboração da carta?
A data de elaboração é 5 de janeiro de 1883, cinco anos antes 

da abolição da escravatura.

4. Qual é a data de sua primeira publicação 
na imprensa? 
A data da publicação é 19 de maio de 1888, seis dias após a 

abolição da escravatura.

5. Qual é a situação relatada no texto? 
Provavelmente, o escravo Francisco seria encaminhado ao 

Quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro. Era um local protegi-

do pela elite carioca abolicionista, que contava, entre outros, 

com o apoio da figura da princesa Isabel.

6. Por que a carta só foi publicada cinco anos 
após a sua elaboração? Há alguma relação 
entre o conteúdo da carta e essa demora? 
Elabore uma hipótese a respeito. 
A carta só foi revelada depois da abolição, pois antes era ile-

gal ajudar escravos fugidos. Seu conteúdo é um forte indício 

de crise do sistema escravista, uma vez que este passou a ser 

questionado pela própria elite, embora houvesse posições 

divergentes a respeito do tema.

1a etapa

Professor, após a sondagem inicial, orga-
nize uma explanação sobre as principais leis 
abolicionistas do período:
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 f lei Eusébio de Queirós (1850) – Relacio-
ne-a com a imigração europeia para o Brasil.

 f lei do ventre livre (1871) – Ressalte a parti-
cipação de escravos na Guerra do Paraguai. 
Os abolicionistas conseguiram apoio do 
exército e de intelectuais que, inspirados pela 
terceira fase do Romantismo literário, cha-
mada condoreira, criticavam a exploração 
do trabalho africano no Brasil. O poema O 
navio negreiro, de Castro Alves, estudado nas 
aulas de literatura, foi publicado em 1869.

 f lei dos Sexagenários (1885) – Uma jogada 
jurídica orquestrada por João Dantas e Rui 
Barbosa, entre outros. Esta lei corroborava 
a tese do jovem jurista de que a escravidão 
era ilegal, pois já havia sido abolida por 
uma lei de 1831, assinada no Período Re-
gencial, sob pressão da Inglaterra, mas que 
nunca fora respeitada e tampouco anulada. 
A Lei do Sexagenário, antes de conceder a 
liberdade aos escravos com mais de 60 anos, 
pretendia mapear a idade dos demais escra-
vos e defender que todos aqueles que tives-
sem chegado depois de 1831 deveriam ser 
alforriados sem indenização alguma, pois 
haviam sido ilegalmente contrabandeados.

 f lei áurea (1888) – A escravidão, que dava 
sinais de desgaste desde 1850, finalmente 
acabou abolida. Foi um processo lento, 
cujo desfecho despertou a indignação da 
elite escravista, que aguardava uma indeni-
zação paga pelo governo. 

Após a aula expositiva, solicite aos alunos 
que realizem a atividade a seguir, que aborda 
a crise do sistema escravista. A atividade tam-
bém está presente no Caderno do Aluno. 

7. Leia o texto a seguir: 

acaloradas discussões jurídicas, livros e fugas 
em massa contribuíram para a crise do siste-
ma escravista e para o constante crescimento 
da migração europeia para o Brasil. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. 

Na segunda metade do século XIX, o tra-
balho escravo suportava uma carga enorme 
de críticas e desafetos de diferentes setores so-
ciais que desejavam a destruição daquele pilar 
que, até então, sustentava o trabalho no Bra-
sil. Quilombos, casas para esconder escravos, 

Após a leitura do texto e as explicações do 
seu professor em sala de aula, anote no es-
paço reservado o significado de algumas das 
principais leis antiescravistas do período em 
questão. 

a) Lei Eusébio de Queiroz (1850): extinguia o 

tráfico negreiro, mas não o trabalho escravo. 

b) Lei do Ventre Livre (1871): estabelecia a li-

berdade para os filhos de escravos nascidos a partir de sua 

aprovação, mas vários artifícios nessa lei permitiam que os se-

nhores não perdessem seus trabalhadores. Essas crianças, em 

geral, acabavam vivendo sob os cuidados dos senhores de seus 

pais até atingir a maioridade, que era de 21 anos à época. No 

entanto, como os senhores já não tinham mais a obrigação 

de sustentar os filhos de escravos, estes acabavam sendo obri-

gados a trabalhar para esses senhores em troca de comida e 

moradia – o que, em boa medida, continuava a se configurar 

como uma situação de escravidão. Assim, foram raros os casos 

de escravos que verdadeiramente se beneficiaram com essa 

lei, uma vez que nenhum deles tinha atingido a maioridade 

em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. 

c) Lei dos Sexagenários (1885): estabelecia a 

liberdade para os escravos a partir dos 60 anos. No entanto, 

os escravos com essa faixa etária, além de serem minoria, ti-

nham pouco valor comercial. 

d) Lei Áurea (1888): estabeleceu o fim da escravidão 

no Brasil. Ainda que o processo de abolição tenha sido lento, 

a proclamação da nova lei provocou o desgaste do governo 

imperial diante da elite escravocrata, que esperava uma in-

denização paga pelo governo após a libertação dos escravos.

é interessante notar as relações entre a 
imigração europeia e a crise do escravismo no 
Brasil. Para tanto, ao final da aula, peça aos 
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A imigração no brasil nos períodos anuais 
(1870-1889)

Ano total Ano total

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879

5 158
12 431
19 219
14 742
20 332
14 590
30 747
29 468
24 456
22 788

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

30 355
11 548
29 589
34 015
23 574
34 724
32 650
54 932

132 070
65 165

Quadro 1 – A imigração no Brasil (1870-1889). 
Fonte: IBGE. Brasil: 500 anos de povoamento. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2000. Apêndice: Estatísticas 
de povoamento. p. 225. Disponível em: <http://
brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-
povoamento/imigracao-total-periodos-anuais>. 
Acesso em: 18 nov. 2013.

alunos que observem os seguintes números 
que se encontram reproduzidos também no 
Caderno do Aluno, na seção Lição de casa:

2. Há alguma relação entre esses dados e a 
promulgação das leis mencionadas ante-
riormente? Que leis, especificamente? Jus-
tifique suas respostas.
Quando a escravidão dava sinais de fraqueza, como em 1871, 

crescia a migração europeia para o Brasil, a fim de cobrir o 

déficit de mão de obra no país.

Na aula prevista, verifique a tarefa dos 
alunos, evidenciando que, nos anos em que 
foram aprovadas leis abolicionistas, ou nos 
seguintes, ocorreram saltos no número de 
imigrantes europeus que entraram no Brasil. 
Partindo dessa análise, inicie a aula sobre a 
imigração europeia.

2a etapa

Apresente, sucintamente, o contexto eu-
ropeu do século XIX, destacando a segunda 
metade, repleta de conflitos e guerras que ge-
ravam quadros de miséria, fome e desigualda-
de social. é curioso notar como alguns alunos 
resistem a aceitar o fato de alguns imigrantes 
terem “trocado” a Europa pelo Brasil. Por 
isso, é importante que você ressalte que as 
imagens atuais de um continente em paz, que 
a maior parte do tempo desfruta de estabili-
dade econômica e social, estão muito distan-
tes da realidade vivida pelos europeus há um 
século e meio. 

Para ilustrar, peça aos alunos que 
acompanhem no Caderno do Alu-
no, na seção Leitura e análise de 

texto, a leitura do seguinte trecho de uma carta 
originária da colônia fluminense de Santa Jus-
ta, escrita por um imigrante alemão em 1852:

Solicite aos alunos, como tarefa de 
casa, que relacionem os dados apre-
sentados no quadro com a cronolo-

gia do período estudado e apontem as relações 
entre o abolicionismo e a imigração, registran-
do suas respostas no Caderno do Aluno, na 
seção Lição de casa.

1. Observe os dados do quadro e a cronologia 
do período estudado. Em seguida, aponte as 
relações entre o abolicionismo e a entrada 
de emigrantes verificada entre os anos de:

a) 1870-1871: houve um rápido crescimento do nú-

mero de imigrantes europeus no Brasil, exatamente du-

rante a aprovação da Lei do Ventre Livre.

b) 1887-1888: houve outro grande salto no número 

de imigrantes europeus no Brasil; há uma relação dire-

ta com o subsídio do governo provincial de São Paulo, 

a partir de 1886, e com a aprovação da Lei Áurea em 

1888.

“[...] O nosso contentamento ao chegarmos 
ao Rio de Janeiro era indescritível. Quando 
chegamos à colônia, encontramos quase to-
das as casas prontas e não precisamos nos pre- 
ocupar com gêneros alimentícios. 1 kg de café, 
a mesma quantidade de açúcar, 2 kg de tou-
cinho, 2 kg de carne, arroz, feijão, farinha, o 
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As políticas de incentivo do governo brasilei-
ro, bem como as atuações do Conde de Gobi-

“Preclaro Senhor,

Havia três anos que eu trabalhava na fazenda cujo administrador e o diretor dos colonos [...] 
têm o vício infame de zombar e, o que é pior, maltratar os filhos do trabalho, especialmente os de 
origem italiana. 

Agora, é preciso que S. Ex.a saiba que o abaixo assinado é um pobre pai de família com mulher e 
quatro filhos pequenos, o que quer dizer apenas dois braços para colocar a serviço da fazenda; três 
meses atrás caí doente e não pude trabalhar por trinta dias. Desde então, e por esse motivo, me tor-
nei objeto de troça dos empregados da fazenda e dos seus maus-tratos e eu, sempre paciente, nunca 
me queixei. Por fim, não podendo mais suportar as suas vexações e impotente para reagir, em pri-
meiro lugar, porque tenho família e, em segundo, porque aquela é uma fazenda cheia de capangas 
para os quais a razão não conta, resolvi, 15 dias atrás, abandonar a fazenda, sem receber o que me 
era devido e me separar da minha família na esperança de que o fazendeiro ou quem em seu lugar 
após alguns dias a deixasse livre para ir aonde julgasse melhor, naturalmente ao meu encontro; mas 
até hoje não a vejo, o que me leva a crer que não tem liberdade de sair da fazenda. [...]”

trecho da carta de Pietro Amante, publicada no jornal La Battaglia, 23 jul. 1911. tradução Rita De Luca.  
A coleção impressa e em microfilme do jornal encontra-se no Arquivo Edgar Leuenroth (AEL) da Unicamp.

neau na política e nas justificativas ideológicas 
(veja o Caderno do Volume 1 da terceira Série, 
que trata de Neocolonialismo), devem ser tra-
balhadas também. Lembre os alunos de que os 
imigrantes vinham substituir os escravos e as 
condições de vida nem sempre eram tão boas 
quanto a descrição anterior. O próximo texto 
também encontra-se reproduzido no Caderno 
do Aluno. trata-se do trecho da carta de um 
imigrante italiano ao Cônsul da Itália em São 
Paulo, publicada no jornal La Battaglia em 23 
de julho de 1911. 

que na Alemanha mal podia ser consumido 
em um mês, eu consumo agora em uma se-
mana. [...]”

Carta de Joh. Christoph Gottfried Reinhardt e esposa. 
09 jul. 1852. Apud: ALVES, Débora Bendocchi. Cartas 

de imigrantes como fonte para o historiador: Rio de 
Janeiro-turíngia (1852-1853). Revista Brasileira de 

História, v. 23. n. 45, São Paulo, jul. 2003. p. 177.

Até a década de 1970, o Brasil recebeu mais 
imigrantes do que enviou brasileiros para o 
exterior. Atualmente, há grandes colônias de 
emigrantes brasileiros na Europa, nos Estados 
Unidos e na Ásia, principalmente no Japão.

Assim, é interessante, após a discussão sobre 
o fluxo de entrada de europeus no Brasil, discu-
tir o fluxo inverso, de saída de brasileiros, verifi-
cado nos últimos 40 anos.

também é interessante registrar o mo-
vimento, desde 2008, de retorno de muitos 

brasileiros que vivem no exterior, quando os 
efeitos da crise econômica se fazem sentir,  
fundamentalmente pela diminuição da oferta 
de trabalho durante a recessão.

1. Qual é a opinião do autor do primeiro tex-
to sobre a sua mudança de vida?
Ele demonstra satisfação ao constatar a grande melhoria na 

sua qualidade de vida após a mudança para o Brasil.

2. Como o segundo texto diverge do primeiro 
no que se refere às condições de vida dos 
imigrantes?
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O imigrante mostra uma grande decepção quanto à vida no 

Brasil, demonstrando as dificuldades e desaconselhando a 

vinda de outros emigrantes para o nosso país.

3. Por que milhares de europeus emigraram 
de seu continente natal no século XIX e 
início do século XX? Quais eram suas prin-
cipais esperanças ao decidirem vir para a 
América?
O continente europeu no século XIX estava envolvido em 

conflitos incessantes. A pobreza, a exploração do trabalho 

e as dificuldades de obtenção de alimentos levavam as pes-

soas a considerar a emigração para a América uma opção 

atraente. A propaganda alardeava que a América era o lugar 

das oportunidades, território em que tudo estava por fazer 

e a terra era barata e acessível àqueles que se dispunham a 

trabalhar.

4. Quais foram as principais políticas de in-
centivo do governo brasileiro para atrair 
emigrantes europeus?
O governo atraía os migrantes oferecendo terras para aque-

les que se dirigiam ao Sul do país, a fim de povoar o território, 

e também pagava as despesas de viagem. Alguns migrantes 

não obtiveram tais benefícios e tiveram de custear suas des-

pesas, pagas por meio dos ganhos no país.

5. Quais foram as regiões brasileiras que rece-
beram mais emigrantes na segunda metade 
do século XIX e início do XX? Por quê?
Nesse período estudado, as principais levas de imigrantes 

concentraram-se nas regiões Sul e Sudeste, em virtude, prin-

cipalmente, da política de povoamento de regiões com baixa 

densidade populacional (Sul) e com a economia mais dinâ-

mica (Sudeste).

3a etapa

Requeira aos alunos que pesqui-
sem, em grupo, as condições atuais 
de um brasileiro que vive fora do 

Brasil e que produzam um texto com a síntese 
dos dados coletados e, se houver disponibili-
dade de tempo, organize um debate sobre o 
assunto, conforme orientação presente no Ca-
derno do Aluno, na seção Pesquisa em grupo. 
Oriente a pesquisa para que contenha:

 f relatos de emigrantes com opiniões sobre 
mudanças na sua qualidade de vida;
Os relatos de melhora ou piora podem variar, assim como os 

relatos lidos durante a atividade. Os alunos devem perceber 

essa pluralidade em seus textos.

 f as principais motivações apresentadas para 
justificar a saída do Brasil;
As motivações para emigrar do Brasil estão relacionadas, nor-

malmente, às dificuldades de ascensão social e econômica, à 

miséria, aos salários baixos e ao desemprego.

 f principais exigências legais da União Euro-
peia, dos Estados Unidos e do Japão para 
imigrantes brasileiros;
As exigências podem ser encontradas nos sites das embaixa-

das. Entre elas, destacam-se: depósitos financeiros, emprego 

garantido e ascendência familiar.

 f o interesse de algumas regiões em receber 
trabalhadores brasileiros;
Algumas regiões motivam a entrada de imigrantes para suprir 

carências de mão de obra, de população ou de trabalhadores 

com diferentes especializações.

 f diferenças e semelhanças entre os contex-
tos das migrações dos séculos XIX-XX e 
XX-XXI;
Há certa semelhança entre os dois processos, principalmen-

te porque os imigrantes, nos dois períodos, buscam melho-

res condições de vida. Porém, no século XIX, a maioria dos 

europeus vinha substituir a mão de obra escrava no Brasil 

e, atualmente, os brasileiros que emigram vão para a Euro-

pa, Estados Unidos e Japão para ocupar postos de trabalho 

menos especializados, de remuneração mais baixa. A crise 

da economia agrária escravista do Brasil no século XIX deu 

início à imigração europeia, mas é interessante notar que no 

século XX os imigrantes também participaram do processo 

de industrialização do Brasil.

 f motivações que estão levando parte dos 
emigrantes brasileiros a retornar ao país em 
função dos efeitos da crise iniciada em 2008.
Na mídia, as notícias de brasileiros que foram tentar a sorte em 

países estrangeiros têm cedido espaço para grupos que estão 

fazendo o caminho inverso neste momento de crise, pela 

perda de seus empregos e diminuição de oportunidades de 
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trabalho, formal ou não. Em janeiro de 2009, as notícias de de-

semprego de dekasseguis (brasileiros descendentes de japo-

neses que imigraram para o Japão) foram alarmantes, princi-

palmente porque muitos não tinham recursos ou dependiam 

de ajuda financeira para fazer o caminho de volta. Embora a 

Situação de Aprendizagem aborde a questão da imigração 

europeia especificamente, este momento de crise globalizada 

pode ser um bom mote para potencializar o tema principal, 

ampliando as discussões em sala de aula.

Professor, de acordo com as neces-
sidades de seus alunos, peça tam-
bém para que, de acordo com o 

Caderno do Aluno, na seção Pesquisa indivi-
dual, pesquisem no site do IBGE, dados sobre 
a imigração no Brasil, organizando no caderno 
as informações obtidas sobre os imigrantes 
africanos, portugueses, japoneses e outros gru-
pos, respondendo às seguintes questões:

1. No site do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE (Disponível em: 
<http://brasil500anos.ibge.gov.br/estatis 
ticas-do-povoamento/imigracao-total- 
periodos-anuais>. Acesso em: 18 nov. 
2013.), pesquise dados sobre a imigração 
no Brasil e organize informações sobre os 
seguintes grupos de imigrantes:

a) Africanos: vieram ao Brasil principalmente como 

mão de obra escrava ao longo dos séculos XVI a XIX. Foram 

responsáveis por inúmeras contribuições culturais para a for-

mação do “povo brasileiro” e ocuparam boa parte do terri-

tório do país, mas, sobretudo, o Sudeste, o Centro-Oeste e 

o Nordeste.

b) Portugueses: chegaram ao Brasil em diferentes con-

textos e períodos, a começar durante os tempos da Colônia, 

em razão dos laços que envolviam Portugal e Brasil. Além dis-

so, ocorreram também alguns picos migratórios, como no 

período minerador do século XVIII. Os portugueses ocupa-

ram praticamente todo o território do Brasil.

c) Japoneses: vieram para o Brasil a partir de 1908. Bus-

cavam trabalho nas lavouras de café e melhores condições de 

vida. Ocuparam principalmente a região Sudeste. Durante a 

Segunda Guerra Mundial, em razão da declaração de guerra 

do Brasil ao Eixo (Roma-Berlim-Tóquio), a entrada de japone-

ses foi suspensa, porém retomada logo após o final do conflito.

d) Outros grupos: durante a Colônia, poucos po-

vos europeus, além dos portugueses, conseguiram fixar-se 

no país; contudo, os holandeses ocuparam algumas re-

giões nordestinas – em 1624 e 1625 na Bahia e de 1630 a 

1654 em Pernambuco – e legaram alguns traços à popula-

ção local. Sem configurar uma migração, após a Abertura 

dos Portos começaram a chegar viajantes, comerciantes 

e naturalistas estrangeiros. Mas foi principalmente depois 

da extinção do tráfico negreiro (Lei Eusébio de Queiroz, 

de 1850) que europeus de diferentes países, como Itália e 

Alemanha, vieram ao Brasil em busca de melhores condi-

ções de vida e de acesso à terra. Grupos e famílias estabe-

leceram-se no Sul e Sudeste. No início do século passado 

vieram japoneses para o campo, seguidos por árabes e 

judeus para as cidades. Mais recentemente, chineses e co-

reanos buscaram trabalho nas cidades brasileiras e, depois 

deles, peruanos e bolivianos. Atualmente, muitos haitianos 

chegam ao Brasil.

2. Quais são os períodos de maior intensidade 
de imigração dos grupos relacionados? 
Como os processos migratórios relacio-
nam-se com a colonização, a cafeicultura e 
as grandes guerras do século XX?
Portugueses e povos africanos migraram durante a Colônia 

e o Primeiro Reinado; europeus de outros países vieram a 

partir da expansão das lavouras cafeeiras; asiáticos come-

çaram a chegar no século XX; gente de toda parte veio na 

época das guerras que varreram a Europa e tiveram impac-

tos também fora dela. Durante os períodos de crescimen-

to econômico interno (força de atração) e os períodos de 

guerras na Europa (força de expulsão) as migrações para o 

Brasil se acentuaram.

3. Como os imigrantes se integram à nação 
brasileira?
Os imigrantes, de maneira geral, constituem um dos princi-

pais pilares da formação da população brasileira. A miscige-

nação é uma característica da constituição do nosso povo e 

já foi amplamente estudada e discutida. A partir dessa carac-

terística é possível dizer que as condições foram favoráveis à 

integração dos imigrantes.
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4. Quais são os outros grupos de imigrantes 
que o site apresenta e que lhe chamaram 
a atenção? Discorra brevemente sobre, ao 
menos, um grupo de sua escolha.
Os alunos podem escolher outros grupos com menor nú-

mero de imigrantes, mas que também constituem parte do 

processo, como os bolivianos, coreanos, chineses, povos ára-

bes, judeus etc.

Sugerimos também uma Pesquisa 
em grupo e, se possível, uma visita 
a um memorial, museu, colônia tí-

pica para a coleta de informações e posterior 
apresentação dos resultados em sala de aula 
ou escola. O roteiro a seguir, presente também 
no Caderno do Aluno, pode ser consolidado 
em folha avulsa:

 f país ou países de origem dos imigrantes;
 f período mais intenso de chegada;
 f motivações da instalação das colônias na 
sua região;

 f hábitos e tradições típicas de suas culturas: 
culinária, vestimentas, jogos, danças, arte-
sanato e religião. Esses hábitos e tradições 
são, de alguma maneira, mantidos? Como?

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

A finalização, em forma de texto, tem por 
objetivo problematizar a onda inversa de mi-
grações que marcam a história do Brasil e da 
Europa, bem como as transformações nas re-
lações de trabalho nos séculos XIX e XX. 

Proposta de questões para avaliação 

As atividades a seguir estão inseri-
das na seção Você aprendeu?, no 
Caderno do Aluno.

1. Leia o texto e responda às seguintes per-
guntas:

titulO 5o

Do Imperador.

cAPitulO i.

Do Poder Moderador.

Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização política, e é delegado privativamente 
ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente 
vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Políticos.

Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolável, e Sagrada: Ele não está sujeito a responsabilidade alguma.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 18 nov. 2013.

a) De qual documento elaborado no Pri-
meiro Reinado ele foi retirado? Justifi-
que.

O texto foi retirado da Constituição de 1824, pois menciona 

a tripartição do poder combinada à adoção do Poder Mode-

rador, exercido pelo Imperador.

b) Quais foram as críticas feitas na época 
da elaboração do documento à consti-
tuição do Poder Moderador?

A constituição do Poder Moderador não agradou a elite libe-

ral brasileira, principalmente os políticos que haviam partici-

pado da elaboração da Constituição da Mandioca de 1823, 

anulada por D. Pedro I. 

2. Acredita-se que Bernardo Pereira de Vas-
concelos (1795-1850), influente político 
que atuou em grande parte do período 
monárquico no Brasil, teria dito no final 
do Período Regencial (1831-1840): “Fui  
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A industrialização do século XIX foi incentivada pelos altos 

lucros do café e pela disponibilidade de capitais nacionais.

4. (Vestibular UFSCar – 2001 – Adaptada)  
Leia o seguinte trecho do livro O abolicio-
nismo, escrito por Joaquim Nabuco e pu-
blicado em 1883.

liberal; então a liberdade era nova no país, 
estava nas aspirações de todos, mas não 
nas leis, o poder era tudo: fui liberal”. Essa 
frase foi proferida em meio à fundação do 
Partido Conservador, ao “Regresso” que 
marcou o final das regências. 

O que motivou um político como Bernar-
do Pereira a abandonar o posicionamento 
liberal? Justifique utilizando elementos do 
contexto político da época. 
Bernardo Pereira abandonou o posicionamento liberal em 

virtude do fracasso do pro jeto liberal federalista implemen-

tado pelo Ato Adicional de 1834. Mesmo políticos que par-

ticiparam da elaboração do Ato de 1834 desejavam revogar 

as medidas federalistas implementadas. A unidade nacional e 

a monarquia estavam ameaçadas por uma série de revoltas 

motivadas, em parte, pelo federalismo e pelas regências. 

3. Em meados do século XIX, ocorreu no 
Brasil um processo de industrialização 
atípico denominado, por vários autores,  
“surto industrial”. As principais condições 
que favoreceram essas transformações fo-
ram:

a) a extinção do tráfico de escravos e a en-
trada de capital estrangeiro para finan-
ciar o processo.

b) o capital gerado pelo café, o protecio-
nismo de mercado e a introdução de 
mão de obra estrangeira assalariada. 

c) a crise da produção de cana-de-açúcar 
nordestina, o aumento do incentivo do 
governo para instalação de engenhos.

d) o financiamento gerado pela extração 
da borracha amazônica, a principal 
fonte de riquezas do Brasil naquele pe-
ríodo.

e) a crise da cafeicultura e a abolição da 
escravidão, que geraram mão de obra 
barata e desempregada.

“[...] Em 1871, porém, a nação brasileira deu 
o primeiro aviso à escravidão de que a consciên-
cia a vexava, e ela estava ansiosa por liquidar 
esse triste passado e começar vida nova. Pode 
alguém, que tenha adquirido escravos depois 
dessa data, queixar-se de não ter sido informado 
de que a reação do brio e do pudor começava a 
atingir as faces da nação? O preço dos escravos 
subiu depois da lei [...], como subira depois de 
acabado o tráfico, sendo o efeito de cada lei hu-
manitária que restringe a propriedade humana 
aumentar-lhe o valor como o de outra qualquer 
mercadoria, cuja produção diminui quando a 
procura continua a ser a mesma. [...]” 

NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. p. 93. 

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/

pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_

obra=1835>. Acesso em: 18 nov. 2013.

a) Identifique e escreva sobre o conteúdo 
da lei de 1871, a que se refere Joaquim 
Nabuco.

A Lei do Ventre Livre (1871) libertava os filhos das escravas 

nascidos a partir daquela data e evidenciava o crescente abo-

licionismo na sociedade brasileira pós-Guerra do Paraguai.

b) Que desdobramento da lei de 1871 é 
analisado pelo autor do texto?

O aumento do preço dos escravos e a limitação da prática 

escravista por parte da Coroa funcionaram, segundo o autor, 

como alertas para a mudança de consciência.

5. Quais são as principais relações entre os 
processos de abolição e de imigração no 
século XIX no Brasil? 
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A pressão internacional pelo fim do sistema escravocra-

ta, por meio da proibição do tráfico negreiro, levou à 

oscilação da oferta de mão de obra escrava no Brasil, no 

momento em que o café despontava como produto he-

gemônico em termos produtivos. Esse quadro levou ao 

encarecimento da mão de obra escrava e às relações pa-

ternalistas, próprias do período. A partir de 1870, os cafei-

cultores, interessados no crescimento produtivo, começa-

ram a patrocinar a migração europeia, com o objetivo de 

substituir o trabalho escravo, em crise, pelo assalariamento 

do imigrante.

Propostas de Situações de 
recuperação

Proposta 1

Solicite que os alunos organizem um es-
quema, semelhante ao indicado a seguir, que 
relaciona os principais grupos políticos do 

Brasil Monárquico. Peça ainda que atribuam 
um símbolo a cada um desses grupos, segundo 
o período indicado:

Carinha risonha – para grupos sem desta-
que e favorecidos politicamente;

Carinha triste – para grupos desfavoreci-
dos politicamente.

Se for necessário, realize a atividade com 
os alunos. Chame a atenção para o seguin-
te aspecto: no Segundo Reinado, principal-
mente durante a Conciliação (1853-1857),  
D. Pedro II soube manejar os descontenta-
mentos dos partidos, por isso, estes devem ser 
sinalizados com o símbolo carinha séria.

Vocês devem chegar aos resultados indica-
dos no exemplo: 

Portugueses

Brasileiros 

Restauradores  

Liberais Exaltados 

Liberais Moderados 

Regressistas

Progressistas 

Conservadores 

Liberais 

Abdicação 
de D. Pedro I 

(7/4/1831)

Golpe da 
Maioridade 
24/7/1840

Primeiro reinado 
(1822-1831)

Período regencial 
(1831-1840)

Segundo reinado 
(1840-1889)

Avanço liberal

Regresso

Quadro 2.
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Proposta 2

Construa um quadro comparativo das 
transformações ocorridas no Brasil antes 
da chegada de D. João VI (1808) e após a 
queda de D. Pedro II (1889), demonstran-
do, por exemplo, as transformações veri-
ficadas com relação à unidade nacional,  
ao escravismo, à dependência econômica e ao  
envolvimento das elites na política brasi-
leira.

recursos para ampliar a perspectiva 
do professor e do aluno para a 
compreensão do tema

livros

CARVALHO, José Murilo de. D. Pedro II. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
Biografia de D. Pedro II, que contém interes-
santes trechos de documentos sobre a vida 
do monarca.

SILVA, Eduardo. As camélias do Leblon e 
a abolição da escravatura – Uma investiga-
ção de história cultural. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2003. Apresentação de 
uma pesquisa de um inusitado ângulo do 
processo abolicionista brasileiro: os qui-
lombos pró-abolição mantidos por mem-
bros da elite carioca do século XIX.

revista

tASINAFO, Célio Ricardo. Madrugada tu-
multuada. Um registro, hora a hora, dos acon-
tecimentos que levaram ao golpe republicano e 
ao fim da monarquia no Brasil. Desvendando a 
História, São Paulo, v. 5, p. 26-31, 19 jul. 2005.

Filme

Mauá – O Imperador e o Rei. Dir.: Sérgio  
Rezende. Brasil, 1999. 134 min. 12 anos. Re-
trato da vida de Barão de Mauá e do “surto” 
de industrialização que o Brasil vivenciou na 
metade do século XIX.

Sites

Casa Imperial do Brasil. Disponível em: <http://
www.monarquia.org.br>. Acesso em: 18 nov. 
2013. Site que pode gerar um interessante deba-
te sobre a monarquia no Brasil. Contém perfis 
do herdeiro da coroa no Brasil atual, documen-
tos e informações sobre o plebiscito de 1993. 

Brasil 500 anos (IBGE). Disponível em: 
<http://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-
do-povoamento/imigracao-total-periodos-
anuais>. Acesso em: 18 nov. 2013. Site 
com diversos sobre a formação histórica da 
sociedade brasileira, com linguagem atual e 
tabelas comentadas que orientam as análises.

SItUAçãO DE APRENDIzAGEM 8 
IMAGINÁRIO REPUBLICANO

A República no Brasil apropriou-se de 
um vasto imaginário político, colhendo in-
fluências do republicanismo americano e 
francês, para destruir as imagens monár-
quicas e portuguesas que por muito tem-
po simbolizaram nosso país. A Situação de 
Aprendizagem proposta discute as origens e 

significados de símbolos do imaginário repu-
blicano.

Essa Situação de Aprendizagem pode ser 
desenvolvida no início dos estudos sobre a 
implementação da República no Brasil, como 
atividade disparadora de estudos sobre o tema.
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conteúdo e tema: República no Brasil.

competências e habilidades: elaborar e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 
compreensão dos processos histórico-geográficos e comparar processos de formação socioeconômica, 
relacionando-os com seu contexto histórico e geográfico.

Sugestão de estratégias: análise de imagens, debate em grupo.

Sugestão de recursos: textos, imagens, sites.

Sugestão de avaliação: produção de texto, análise de dados.

Figura 7 – Eugène Delacroix. A Liberdade guiando o povo, 1830. Museu do Louvre, 
Paris, França. 
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Sondagem e sensibilização

Para iniciar a aula, peça aos alunos que 
observem no Caderno do Aluno a imagem 
do quadro A Liberdade guiando o povo, de  
Eugène Delacroix, pintado em 1830. Pergun-
te se alguém conhece a obra e sabe onde ela 
está atualmente. Em seguida, fale sobre o 
contexto de sua elaboração, no século XIX, 
após as revoluções de 1830 na França; chame 
a atenção para a figura feminina central da 
obra cor rendo sobre a trincheira e questione 
os alunos sobre o reconhecimento de repre-
sentações se melhantes: chame a atenção para 
a Estátua da Liberdade e para as imagens fe-

mininas que estão nas notas de real que uti-
lizamos no dia a dia. Quem é essa mulher? 
Por que está presente nessas obras? Qual é seu 
significado?

1a etapa

A imagem retratada por Eugène Delacroix 
nasceu do imaginário da Revolução Francesa, 
especificamente na República Jacobina (1792-
1795). O barrete frígio na cabeça simboliza o 
abolicionismo, defendido pelos jacobinos; a 
imagem feminina exalta a liberdade, o repu-
blicanismo, a oposição ao rei (masculino). A 
bandeira da França, nascida na revolução, tem 

HISTORIA_CP_2s_Vol2_2014.indd   63 21/07/14   10:10



64

vários significados, entre eles a representação 
dos três Estados ou ainda os ideais de Liber-
dade, Igualdade e Fraternidade. Provavelmen-
te, Delacroix inspirou-se em uma mulher que 
combateu nas jornadas de 1830, Marie Des-
champs, daí seu nome, Marianne, um nome co-
mum, popular que simboliza os ideais, também 
populares, da República Jacobina francesa. 

Peça que respondam no Caderno do Aluno 
as questões a seguir: 

1. Qual era o significado da obra no momen-
to em que foi pintada? 
A imagem retratada por Eugène Delacroix nasceu do imagi-

nário da Revolução Francesa, especificamente na República 

Jacobina (1792-1795). Provavelmente, Delacroix inspirou-se 

em uma mulher que combateu nas jornadas de 1830, Marie 

Deschamps, período no qual a França foi novamente agitada 

por manifestações de inspiração jacobina.

2. Que outras representações semelhantes da 
mesma imagem você já viu?
Há uma grande variedade de respostas, mas os alunos normal-

mente lembram-se de imagens femininas como as estátuas 

da Justiça e a Estátua da Liberdade, de Nova Iorque. Utilize os 

comentários dos alunos para frisar o fato de se tratar de uma 

imagem feminina que, no contexto de sua origem, era muito 

significativa. A mulher era a oposição ao rei, ao monarca.

3. Quais são as relações entre a República Ja-
cobina (1792-1795), proclamada durante a 
Revolução Francesa, e a simbologia pre-
sente no quadro? Analise brevemente os 
seguintes elementos:

a) barrete frígio colocado na cabeça da 
personagem: O barrete frígio que está na cabeça da 

mulher simboliza a liberdade e a república defendidas pelos 

jacobinos.

b) as cores da bandeira da França: A bandeira 

da França, nascida na Revolução, tem vários significados, en-

tre eles a representação dos três Estados, ou, ainda, dos ideais 

de liberdade, igualdade e fraternidade.

2a etapa

A Estátua da Liberdade de Nova Iorque, 
ofertada pela Segunda República da França 
(proclamada em 1848), é uma releitura do 
simbolismo republicano presente na obra de  
Delacroix. No Brasil, a imagem de Marianne 
foi disseminada em diversos documentos da 
época.

Repare na charge publicada na época da 
abolição da escravidão e da proclamação  
da República no Brasil, que traz uma repre-
sentação que utiliza alguns dos elementos sim-
bólicos construídos na imagem de Delacroix. 
A charge é uma crítica à elite escravocrata 
que passou a defender os ideias republicanos 
de modo a pressionar o governo em busca de 
indenizações pela abolição da escravidão. Ao 
contrário da Marianne de Delacroix, a figura 
feminina na charge recusa o papel de guia da 
multidão de escravistas, já que estes ferem os 
ideais republicanos. Por isso, a charge permi-
te que observemos como é possível dialogar 
com uma representação artística, construindo 
novos sentidos e significados a partir de ele-
mentos comuns.

Figura 8 – Angelo Agostini. Senhores de escravos pedem 
indenização à República. Revista Illustrada, 9 jun. 1888. Na 
faixa está escrito: “Abaixo a monarquia abolicionista.Viva 
a república com indenização”, enquanto na parte inferior 
da imagem está escrito como fala da figura feminina (que 
representa a República): “Não vos aproximeis de mim! Vossas 
mãos ainda tintas do sangue dos escravos manchariam as 
minhas vestes! Retirai-vos, eu não vos quero...”.
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Recupere com os alunos os principais valo-
res defendidos pelos republicanos franceses: a 
liberdade, a igualdade, a fraternidade, o abo-
licionismo e o sufrágio universal. São ideais  
que a atual Constituição defende. A Efígie da 
República, impressa em diversos documentos 
oficiais do Brasil e na nossa moeda atual, o 
Real, foi inspirada na imagem de Marianne 
pintada por Eugène Delacroix. talhada em 
pedra, a imagem da Efígie busca retratar a so-
lidez do Regime Republicano, personificando 
a nação brasileira. 
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Figura 9 – Papel-moeda do Brasil, vinte reais.

Inicialmente, peça aos alunos que regis-
trem no Caderno do Aluno o que eles pensam 
sobre cada um desses valores, escrevendo so-
bre os ideais defendidos pelos republicanos 
franceses e, em seguida, realize uma pequena 
explanação sobre os significados que tinham  
na época da Proclamação da República Bra-
sileira.

1. Quais são esses ideais?
As repúblicas jacobina e estadunidense são caracterizadas 

pelos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, abolicio-

nismo e participação política popular.

• Evidencie que a liberdade defendida por elas trata da liber-

tação política diante dos poderes da Monarquia e da Igreja, 

não se levando em conta somente a liberdade de expressão.

• Defendia-se a igualdade de direitos e pretendia-se criticar 

os privilégios políticos dos nobres.

• Defendia-se a fraternidade entre os pares, necessária para a 

construção da cidadania.

• O abolicionismo obtido às vésperas da Proclamação da Re-

pública no Brasil também era defendido pelos republicanos 

radicais franceses um século antes.

• O sufrágio universal era o direito de voto a todo homem 

maior de idade (1793). Aponte para o fato que a universali-

dade do voto é uma conquista que ultrapassou os limites da 

Revolução Francesa.

2. Como eles são tratados atualmente em 
nosso país?
O Brasil, de modo geral, apesar de embasar o seu republi-

canismo em tais ideais, apresenta uma série de problemas 

no trato dessas questões. Denúncias de quadros de miséria, 

fome, desigualdade, trabalho infantil e, em algumas regiões 

do país, também de trabalho escravo e de altos índices de 

violência aparecem constantemente nos noticiários.

3. Pesquise em jornais e recorte textos e no-
tícias que demonstrem respeito ou desres-
peito aos ideais propagandeados pela Re-
pública, desde sua constituição até os dias 
atuais. Cole em seu caderno ou em uma 
folha avulsa.
Nesta atividade, estimule os alunos a pesquisar assuntos 

de grande divulgação na mídia. Peça a eles que justifi-

quem as razões que os levaram a caracterizar as notícias 

ora como respeito, ora como desrespeito aos ideais re-

publicanos.

Em seguida, peça aos alunos que se prepa-
rem para, na aula seguinte, discutir os cinco 
pilares que embasaram as repúblicas francesa e 
brasileira. Para isso, os grupos devem utilizar as 
notícias de jornais e revistas pesquisadas para a 
atividade 3 que evidenciem o respeito ou o des-
respeito a esses ideais no Brasil atual. Durante o 
debate, você pode atuar como mediador, apre-
sentando os recortes de jornais e revistas e pe-
dindo que comentem a escolha daquele recorte.

Professor, você pode solicitar aos alunos 
que realizem as atividades de pesquisa inseri-
das a seguir e sugeridas no Caderno do Alu-
no, nas seções Pesquisa individual e Pesquisa 
em grupo. 

A atividade a seguir está inserida 
no Caderno do Aluno, na seção 
Pesquisa individual.
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 Pesquise na internet os resultados de tal ple-
biscito e elenque os principais argumentos 
daqueles que defendem a volta do regime mo-
nárquico no Brasil atual. Registre a pesquisa 
em seu caderno ou em uma folha avulsa.
Nessa pesquisa, os alunos poderão consultar diversos sites que 

apresentam dados a respeito do plebiscito de 1993, como tam-

bém que elencam argumentos em favor da reinstauração do 

regime monárquico no Brasil.

No site do Tribunal Superior Eleitoral, os dados do plebiscito 

de 1993 são os seguintes:

Eleitorado 90 256 461

Comparecimentos 66 209 385

Forma de Governo
República 43 881 747

Monarquia 6 790 751

Brancos 6 813 179

Nulos 8 741 289

Sistema de Governo
Presidencialismo 36 685 630

Parlamentarismo 16 415 585

Brancos 3 193 763

Nulos 9 712 913

Quadro 3 – Plebiscito. Fonte: tribunal Superior Eleitoral. 
Disponível em: < http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/
plebiscito-de-1993 >. Acesso em: 27 jan. 2014.

Em suas pesquisas, os alunos ainda podem perceber que esse 

plebiscito, em boa medida, também é resultado de um mo-

vimento para a restauração da monarquia no Brasil. Tal movi-

mento defende o regime monárquico – e parlamentarista – 

em vez do regime republicano, ancorando-se, para tanto, em 

uma série de argumentos, como os apresentados a seguir:

• As raízes históricas brasileiras são monárquicas.

• A Proclamação da República foi uma injustiça com a Família 

Imperial Brasileira.

• A comparação entre a situação econômica no decorrer do 

Império e a do período Republicano permite que se conclua 

que a inflação sempre foi menor no período imperial.

• No período monárquico, 13% da população votava, o que 

somava um percentual maior do que o observado em outros 

países com o mesmo regime político, como Itália e Portugal. 

Esse percentual sinalizaria a democracia do regime.

• As despesas com a manutenção do regime republicano ultra-

passam os gastos históricos com o regime monárquico brasileiro.

• A monarquia estimula o sentimento de nacionalismo, no-

ção de civismo e apreço pelas coisas públicas. Nesse sentido, 

significa uma mudança na ética pública, em comparação ao 

regime republicano.

• No decorrer da República Brasileira, houve dois períodos de 

ditadura, o que significou a supressão dos direitos elementa-

res dos cidadãos.

Professor, a atividade a seguir está 
presente no Caderno do Aluno, na 
seção Pesquisa em grupo.

 O Brasil já teve diversas constituições re-
publicanas. Pesquise sobre as diferentes 
constituições listadas a seguir e, com os da-
dos pesquisados, organize um quadro para 
cada uma das constituições, explicando seu 
contexto, suas características, os diferentes 
critérios de escolha dos governantes e o 
funcionamento dos três poderes.

a) 1891: republicana, federalista, com tripartição do 

poder em Legislativo, Executivo e Judiciário, presidencia-

lista. Ficavam excluídos do sistema eleitoral as mulheres, os 

menores de 21 anos e os analfabetos. Essa Constituição foi 

elaborada logo após a Proclamação da República em 1889. 

Vigorou até 1930 sem grandes alterações, quando foi apro-

vada uma lei orgânica para sua alteração.

b) 1934: republicana, federalista, tripartição do poder, 

presidencialista. Essa Constituição incluiu as mulheres no sis-

tema eleitoral. Foi elaborada após a Revolução de 1930, mas 

nunca chegou a ser colocada integralmente em prática, em 

razão das agitações políticas do período.

c) 1937: republicana, centralista, previa o Poder Legislativo, 

mas este nunca foi implementado. Trata-se de uma Constitui-

ção ditatorial, que foi outorgada no período do Estado Novo 

(1937-1945).

d) 1946: republicana, federalista, tripartição do poder. Essa 

Constituição continuou a excluir os analfabetos e menores de 
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21 anos de idade do sistema eleitoral. Possuía forte caráter liberal 

e estabelecia a possibilidade de investigações parlamentares e 

ampla liberdade de expressão. Sofreu diversas alterações no seu 

período de vigor.

e) 1967: republicana e ditatorial, pois limitava a liberdade 

de expressão política e eleitoral. Constantemente alterada 

pela promulgação de Atos Institucionais (AIs), essa Constitui-

ção vigorou durante o regime militar e foi substituída pela 

atual Constituição Brasileira.

f) 1988: Constituição atual do Brasil. Republicana, tripar-

tição do poder, ampliação dos direitos sociais e da participa-

ção eleitoral, incluindo analfabetos e menores de idade (16 e 

17 anos). Já sofreu diversas reformas e emendas.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

Durante o debate, podem surgir alguns re-
cortes de jornal que não estejam corretamente  
relacionados aos temas discutidos em sala. 
Mesmo assim, convém utilizá-los para desfa-
zer confusões e equívocos. Os demais recor-
tes podem trazer notícias que demonstram o 
desrespeito a determinado ideal; por exemplo, 
notícias de trabalho escravo (em referência ao 
abolicionismo) ou impunidade jurídica (igual-
dade); e também notícias que demonstram o 
respeito a tais ideais, como festas populares e  
cívicas (fraternidade) e liberdade de culto reli-
gioso ou posicionamento do Estado brasileiro 
com base doutrinária em um assunto como 
aborto ou pesquisas com células-tronco (li-
berdade).

Caso você considere mais proveitoso para 
o desenvolvimento da proposta, disponibili-
ze o tempo de duas aulas, aproximadamente, 
para a realização da pesquisa, monitorada por 
você, considerando que alguns alunos possam 
encontrar dificuldade em estabelecer as rela-
ções propostas. Assim, eles poderão apre sentar 
suas dúvidas e você pode orientá-los, já dis-
cutindo as relações possíveis entre o material 
localizado e os conceitos propostos.

Avalie tanto a pesquisa do aluno, a quan-
tidade de material pesquisado e sua correla-
ção com o tema quanto a explanação feita 
por ele. Procure avaliar a assimilação do sig-
nificado dos ideais republicanos adotados na 
proclamação e a percepção da continuidade 
ou descontinuidade de tais ideais.

A Situação de Aprendizagem sugerida é 
uma excelente oportunidade para abrir as 
discussões sobre os primeiros anos da Re-
pública no Brasil, principalmente no que se 
refere aos conflitos sociais e às manifestações 
populares de grupos excluídos e de forte re-
ligiosidade, como a Guerra de Canudos e do 
Contestado. 

Proposta de questões para avaliação 

Professor, a atividade a seguir está 
inserida no Caderno do Aluno, na 
seção Lição de casa.

 (Fuvest–2008) A vitória do regime repu-
blicano no Brasil (1889) e a consequente  
derrubada da monarquia podem ser expli-
cadas, levando-se em conta diversos fato-
res. Entre eles, explique:

a) a importância do Partido Republicano.
O Partido Republicano brasileiro aproveitou a liberdade 

partidária ampla do Segundo Reinado para atrair adep-

tos e propagar os ideais republicanos e abolicionistas no 

período.

b) o papel dos militares apoiados nas 
ideias positivistas.

Os militares, após a Guerra do Paraguai, adquiriram certo 

prestígio no Brasil e passaram a almejar uma posição política 

mais favorável, defendendo o republicanismo. Os militares 

partilhavam dos ideais positivistas, defendidos por membros 

da comunidade civil, como Quintino Bocaiúva.

A atividade a seguir está inserida 
na seção Você aprendeu?, no Ca-
derno do Aluno.
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 (Comvest/Vestibular Unicamp – 1997) Após 
a Proclamação da República, uma nova 
bandeira nacional foi criada para substituir 
a antiga bandeira do Império. O lema da 
nova bandeira era “Ordem e Progresso”.

a) Por que o governo republicano determi-
nou que se substituísse a antiga bandeira?

A antiga bandeira exibia símbolos monárquicos, substituídos 

pelo escudo azul estrelado. Trata-se de uma batalha simbóli-

ca; porém, o verde (da família de Bragança) e o amarelo (dos 

Habsburgos) permaneceram.

b) Explique por que, naquele momento, 
era importante para o governo republi-
cano demonstrar sua preocupação com 
a ordem pública e seu compromisso 
com o progresso.

Os ideais positivistas de ordem e progresso refletem o con-

texto da proclamação. Havia necessidade de manutenção 

da ordem social para justificar o poder de um regime que 

ascendeu pela força e o progresso seria atingido pela indus-

trialização e pela “modernização” do país.

Proposta de Situação de 
recuperação

Elabore um quadro comparativo dos ideais 
republicanos brasileiros e dos ideais republicanos 
franceses. Solicite aos alunos que realizem uma 
pequena pesquisa sobre os principais temas (li-
berdade, igualdade, fraternidade, abolicionismo 
e sufrágio universal) e, em seguida, relacione-os 
às resoluções da Constituição de 1891. Requeira, 
ainda, que pesquisem o que a Constituição de 
1988, a atual, estabelece sobre esses temas.

recursos para ampliar a perspectiva 
do professor e do aluno para a 
compreensão do tema

livros

CARVALHO, José Murilo de. A formação das 
almas, o imaginário da República no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1990. A Si-
tuação de Aprendizagem 4 foi inspirada nes-
ta obra, que traz boas análises do imaginário 
político republicano para abordagem em sala 
de aula.

CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: 
o Rio de Janeiro e a República que não foi. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1987. O 
livro retrata a Revolta da Vacina do Rio de 
Janeiro e tece uma interessante teoria sobre 
a participação política do povo brasileiro na 
constituição da República recém-instaurada. 

CUNHA, Maria Clementina Pereira. Ecos da 
folia: uma história social do carnaval carioca 
entre 1880 e 1920. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2001. A obra ilustra as transformações 
musicais e sociais do final do Império e dos 
primeiros anos da República brasileira.

Filme

Guerra de Canudos. Dir.: Sérgio Rezende. Bra-
sil, 1997. 170 min. Sem classificação. O filme 
retrata a Guerra de Canudos, ocorrida nos 
primeiros anos de instalação na República do 
Brasil.

Site

Pró monarquia Brasil. Disponível em: <http://
promonarquiabrasil.blogspot.com>. Acesso 
em: 14 jan. 2014. Este blog do Movimento 
Pró-Monarquia apresenta alguns textos em 
defesa da restauração, no Brasil, do regime 
monárquico parlamentarista.
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QuAdrO dE cOntEúdOS dO EnSinO MÉdiO
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•	 A	civilização	romana	e	as	migra-
ções bárbaras

•	 Império	 Bizantino	 e	 o	 mundo	
árabe

•	 Os	Francos	e	o	Império	de	Car-
los Magno

•	 Sociedade	Feudal
– Características sociais, econômi-

cas, políticas e culturais
•	 Renascimento	comercial	e	urba-

no e formação das monarquias 
nacionais

•	 Expansão	 europeia	 nos	 séculos	
XV e XVI

– Características econômicas, polí-
ticas, culturais e religiosas

•	 Sociedades	 africanas	 da	 região	
subsaariana até o século XV

•	 A	vida	na	América	antes	da	con-
quista europeia

– As sociedades maia, inca e aste-
ca

•	 Revolução	 Francesa	 e	 Império	
Napoleônico

•	 Processos	 de	 independência	 e	
formação territorial na América 
Latina

•	 A	Revolução	Industrial	inglesa
•	 A	luta	por	direitos	sociais	no	sé-

culo XIX
– Socialismo, comunismo e anar-

quismo
•	 Estados	Unidos	da	América	no	

século XIX
– Expansão para o oeste e guerra 

civil
•	 Segundo	Reinado	no	Brasil
– Abolição da escravatura e imi-

gração europeia para o Brasil
•	 O	imaginário	republicano

•	 O	mundo	pós-Segunda	Guerra	e	
a Guerra Fria

•	 Movimentos	 sociais	 e	 políticos	
na América Latina e no Brasil 
nas décadas de 1950 e 1960

– Revolução Cubana
– Movimento operário no Brasil
•	 Golpes	militares	 no	Brasil	 e	 na	

América Latina
– tortura e direitos humanos
•	 As	manifestações	culturais	de	re-

sistência aos governos autoritá-
rios nas décadas de 1960 e 1970

•	 O	papel	da	sociedade	civil	e	dos	
movimentos sociais na luta pela 
redemocratização brasileira

– O Movimento das “Diretas Já”
– A questão agrária na Nova Re-

pública
•	 O	neoliberalismo	no	Brasil

1a série 2a série 3a série
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• Pré-história
– Pré-história sul-americana, bra-

sileira e regional
• O Oriente Próximo e o surgimen-

to das primeiras cidades
– Egito e Mesopotâmia
– Hebreus, fenícios e persas
• Civilização grega
– A constituição da cidadania 

clássica e o regime democrático 
ateniense

– Os excluídos do regime demo-
crático

• Democracia e escravidão no 
mundo antigo e no mundo con-
temporâneo

• O Império de Alexandre e a fu-
são cultural do Oriente com o 
Ocidente

•	 Renascimento
•	 Reforma	e	Contrarreforma
•	 Formação	dos	Estados	Absolu-

tistas Europeus
•	 Encontros	entre	europeus	e	as	ci-

vilizações da África, da Ásia e da 
América

•	 Sistemas	coloniais	europeus
– A América Colonial
•	 Revolução	Inglesa
•	 Iluminismo
•	 Independência	dos	Estados	Uni-

dos da América

•	 Imperialismos,	Gobineau	e	o	ra-
cismo

•	 Primeira	Guerra	Mundial
•	 Revolução	Russa
•	 Nazismo	e	racismo
•	 A	crise	econômica	de	1929	e	seus	

efeitos mundiais
•	 A	Guerra	Civil	Espanhola
•	 Segunda	Guerra	Mundial
•	 O	Período	Vargas
– Olga Benário e Luís Carlos Pres-

tes
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SituAçãO dE APrEndiZAGEM 4 
Socialismo, comunismo e anarquismo

Leitura e análise de texto (CA, p. 31-34) 
5. Inicie esta atividade retomando os conceitos de anarquia e 

hierarquia. Enfatize que o anarquismo faz a crítica às hierar-

quias, comuns na organização do sistema capitalista. Você 

pode, também, estimular os alunos a falar livremente dos 

problemas sociais propostos no Caderno do Aluno, situação 

que pode ser bastante favorecedora para que você perceba, 

e intervenha, em visões equivocadas ou preconceituosas. É 

importante que os alunos reconheçam a gravidade desses 

problemas sociais, para que possam pensar em encaminha-

mentos a partir dos conceitos propostos. 

 Atribua a cada grupo somente um dos temas de forma a possi-

bilitar a discussão e elaboração mais aprofundada de respostas.

SituAçãO dE APrEndiZAGEM 6 
A Guerra civil (Guerra de Secessão)

(CA, p. 47) 
Neste exercício, se necessário, deve-se levar os alunos a 

compreender que o termo se refere ao ato de “separação”, de 

“separar” o que estava unido. Foi esse o nome dado à guerra en-

tre os Estados do Norte e os Estados do Sul dos EUA, na segunda 

metade do século XIX, conflito que, mais apropriadamente, pode 

ser chamado de Guerra Civil Americana.

Pesquisa em grupo (CA, p. 47-48)
Oriente os alunos a pesquisar o tema escolhido em diferentes 

fontes para, em seguida, elaborar sínteses de acordo com os tópicos 

solicitados. Destaque a importância da citação das fontes, orientan-

do-os a respeito da apresentação das referências bibliográficas. 

O procedimento sugerido no exercício anterior deve ser 

estendido a esta atividade, de forma que o aluno possa, grada-

tivamente, desenvolver procedimentos criteriosos para qualquer 

pesquisa que realize. Desestimule cópias, exceto quando estas se 

justificarem, por tratar-se de dados, citações ou excertos signifi-

cativos, sempre devidamente identificados.

Lição de casa (CA, p. 48-49)
Caso seja viável exibir um dos filmes citados para os alu-

nos, esta pode ser uma atividade interessante, pois estimula o 

debate tomando-se por base um objeto comum, intrínseco 

a um foco problematizador, isto é, a relação entre brancos e 

negros nos Estados Unidos. Caso a exibição de um dos filmes 

não possa ocorrer em ambiente escolar, estabeleça um prazo 

para que os alunos procurem vê-los de forma autônoma e os 

estimule a se organizar em pequenos grupos. Nesse caso, seria 

interessante que os grupos trouxessem, em uma data combi-

nada, um relato por escrito dos principais aspectos relativos à 

representação da figura do escravo e das relações entre negros 

e brancos. Dessa forma, a discussão será mais objetiva e mais 

produtiva.

SituAçãO dE APrEndiZAGEM 7
Abolição e imigração

Pesquisa em grupo (CA, p. 59)
Esta atividade pode ter diversos rumos, uma vez que depende 

da região na qual a escola se localiza. Há muitas cidades no inte-

rior do Estado de São Paulo que possuem colônias de imigrantes; 

estimule a capacidade de pesquisa de seus alunos, bem como a 

visita a museus, clubes, associações de imigrantes e centros de 

documentação (no caso da existência deles).
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Área de Ciências da Natureza 
Biologia: Aparecida Kida Sanches, Elizabeth 

Reymi Rodrigues, Juliana Pavani de Paula Bueno e 

Rodrigo Ponce. 

Ciências: Eleuza Vania Maria Lagos Guazzelli,  

Gisele Nanini Mathias, Herbert Gomes da Silva e 

Maria da Graça de Jesus Mendes. 

Física: Anderson Jacomini Brandão, Carolina dos 

Santos Batista, Fábio Bresighello Beig, Renata 

Cristina de Andrade Oliveira e Tatiana Souza da 

Luz Stroeymeyte.

Química: Ana Joaquina Simões S. de Mattos 
Carvalho, Jeronimo da Silva Barbosa Filho, João 
Batista Santos Junior, Natalina de Fátima Mateus e 
Roseli Gomes de Araujo da Silva.

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Emerson Costa, Tânia Gonçalves e 
Teônia de Abreu Ferreira.

Geografia: Andréia Cristina Barroso Cardoso, 
Débora Regina Aversan e Sérgio Luiz Damiati.

História: Cynthia Moreira Marcucci, Maria 
Margarete dos Santos Benedicto e Walter Nicolas 
Otheguy Fernandez.

Sociologia: Alan Vitor Corrêa, Carlos Fernando de 
Almeida e Tony Shigueki Nakatani.

PROFESSORES COORDENADORES DO NÚCLEO 
PEDAGÓGICO

Área de Linguagens  
Educação Física: Ana Lucia Steidle, Eliana Cristine 
Budiski de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 
Cristina Albergoni, Karina Xavier, Katia Mendes 
e Silva, Liliane Renata Tank Gullo, Marcia Magali 
Rodrigues dos Santos, Mônica Antonia Cucatto da 
Silva, Patrícia Pinto Santiago, Regina Maria Lopes, 
Sandra Pereira Mendes, Sebastiana Gonçalves 
Ferreira Viscardi, Silvana Alves Muniz.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês): Célia 
Regina Teixeira da Costa, Cleide Antunes Silva, 
Ednéa Boso, Edney Couto de Souza, Elana 
Simone Schiavo Caramano, Eliane Graciela 
dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bomfim, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghelfi Rufino, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE

CTP, Impressão e acabamento
 

HISTORIA_CP_2s_Vol2_2014.indd   70 21/07/14   10:10



HISTORIA_CP_2s_Vol2_2014.indd   71 21/07/14   10:10

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
NOVA EDIÇÃO 2014-2017

COORDENADORIA DE GESTÃO DA  
EDUCAÇÃO BÁSICA – CGEB

Coordenadora 
Maria Elizabete da Costa

Diretor do Departamento de Desenvolvimento 
Curricular de Gestão da Educação Básica 
João Freitas da Silva

Diretora do Centro de Ensino Fundamental 
dos Anos Finais, Ensino Médio e Educação 
Profissional – CEFAF 
Valéria Tarantello de Georgel

Coordenadora Geral do Programa São Paulo 
faz escola
Valéria Tarantello de Georgel

Coordenação Técnica 
Roberto Canossa 
Roberto Liberato 
Suely Cristina de Albuquerque Bomfim

EQUIPES CURRICULARES

Área de Linguagens 
Arte: Ana Cristina dos Santos Siqueira, Carlos 
Eduardo Povinha, Kátia Lucila Bueno e Roseli 
Ventrella.

Educação Física: Marcelo Ortega Amorim, Maria 
Elisa Kobs Zacarias, Mirna Leia Violin Brandt, 
Rosângela Aparecida de Paiva e Sergio Roberto 
Silveira.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês e 
Espanhol): Ana Paula de Oliveira Lopes, Jucimeire 
de Souza Bispo, Marina Tsunokawa Shimabukuro, 
Neide Ferreira Gaspar e Sílvia Cristina Gomes 
Nogueira.

Língua Portuguesa e Literatura: Angela Maria 
Baltieri Souza, Claricia Akemi Eguti, Idê Moraes dos 
Santos, João Mário Santana, Kátia Regina Pessoa, 
Mara Lúcia David, Marcos Rodrigues Ferreira, Roseli 
Cordeiro Cardoso e Rozeli Frasca Bueno Alves.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Tadeu da Graça Barros, 
Ivan Castilho, João dos Santos, Otavio Yoshio 
Yamanaka, Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge 
Monteiro, Sandra Maira Zen Zacarias e Vanderley 
Aparecido Cornatione. 

Área de Ciências da Natureza 
Biologia: Aparecida Kida Sanches, Elizabeth 
Reymi Rodrigues, Juliana Pavani de Paula Bueno e 
Rodrigo Ponce. 
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Maria da Graça de Jesus Mendes. 
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Bresighello Beig, Renata Cristina de Andrade 

Oliveira e Tatiana Souza da Luz Stroeymeyte.

Química: Ana Joaquina Simões S. de Mattos 
Carvalho, Jeronimo da Silva Barbosa Filho, João 
Batista Santos Junior e Natalina de Fátima Mateus.

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Emerson Costa, Tânia Gonçalves e 
Teônia de Abreu Ferreira.

Geografia: Andréia Cristina Barroso Cardoso, 
Débora Regina Aversan e Sérgio Luiz Damiati.

História: Cynthia Moreira Marcucci, Maria 
Margarete dos Santos Benedicto e Walter Nicolas 
Otheguy Fernandez.

Sociologia: Alan Vitor Corrêa, Carlos Fernando de 
Almeida e Tony Shigueki Nakatani.
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Área de Linguagens  
Educação Física: Ana Lucia Steidle, Eliana Cristine 
Budiski de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 
Cristina Albergoni, Karina Xavier, Katia Mendes 
e Silva, Liliane Renata Tank Gullo, Marcia Magali 
Rodrigues dos Santos, Mônica Antonia Cucatto da 
Silva, Patrícia Pinto Santiago, Regina Maria Lopes, 
Sandra Pereira Mendes, Sebastiana Gonçalves 
Ferreira Viscardi, Silvana Alves Muniz.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês): Célia 
Regina Teixeira da Costa, Cleide Antunes Silva, 
Ednéa Boso, Edney Couto de Souza, Elana 
Simone Schiavo Caramano, Eliane Graciela 
dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bomfim, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghelfi Rufino, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 
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Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
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Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
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Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
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Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
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Yassuko Hosoume. 
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Makino e Sayonara Pereira.
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