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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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História – 2ª série – Volume 1

OriEntAçãO SObrE OS cOntEúdOS dO VOLuME

Caro(a) professor(a),

Os estudos de História na 2a série do En
sino Médio começam com a Idade Moderna 
europeia. As transformações culturais e tec
nológicas promovidas pelo Renascimento, a 
reforma da religiosidade cristã e a formação 
da base política das monarquias absolutistas 
europeias são os temas que devem nortear 
as atividades escolares para o estudo desse 
período, cuja importância para a história 
ocidental decorre, em síntese, de ter sido o 
momento em que os europeus ampliaram 
ou estabeleceram contato com civilizações 
distantes, como as africanas, as asiáticas e 
as indígenas americanas. As trocas culturais 
e comerciais, os conflitos e as miscigenações 
populacionais tiveram lugar, interligando 
povos e culturas, para formar um novo pa
radigma socioeconômico: o capitalismo mer
cantilista, responsável pela constituição de 
um mercado mundial, assentado no comér
cio de especiarias e de escravos.

Dessa forma, as Situações de Aprendiza
gem aqui sugeridas buscam enfatizar a impor
tância dos estudos sobre essa época, quando 
começou a se formar e a se desenvolver o sis
tema econômico e social no qual nos situamos 
hoje, bem como as religiões cristãs protestan
tes, além dos transportes intercontinentais e os 
cânones artísticos soberanos até o século XIX, 
entre outros. Nessa época, também projeta
ramse personagens que ainda hoje inspiram 
paixão e ódio, como Leonardo da Vinci, Her
nán Cortez, Cristóvão Colombo, Martinho 
Lutero e Luís XIV. Além de estarem sempre 
presentes no imaginário e na mídia contem
porâneos, essas personalidades despertam um 
grande interesse nos alunos, podendo, portanto, 
suscitar intrigantes discussões na sala de aula. 
Os debates podem, por exemplo, levar à forma
ção de opiniões sobre seus legados a partir da  

avaliação dos papéis que desempenharam no 
contexto daquela época.

Também trabalharemos o desenvolvimento 
de quatro temas interligados: Sistemas colo
niais europeus, Revolução Inglesa, Iluminismo 
e Independência dos Estados Unidos da Amé
rica, cuja compreensão poderá ser facilitada 
por tratarmos deles conjuntamente. Aqui, 
reunimos documentos e Situações de Apren
dizagem, visando sensibilizar os alunos para 
a importância desses temas. Além dessa preo
cupação, existe a possibilidade de verificar, no 
conteúdo a ser ministrado, uma significação 
prática para sua realidade, mediante parale
los e aproximações com questões contempo
râneas. Ressaltamos que os temas tratados e 
sua abordagem são propostas que pretendem 
auxiliar você, professor, mas eles podem ser 
modificados em função de sua experiência do
cente e da realidade escolar em que são desen
volvidas suas ações.

Figura 1 – Leonardo da Vinci (Autorretrato de Leonardo 
da Vinci), c. 1512. 
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6

Nas Situações de Aprendizagem propo
mos sugestões de avaliação, com atividades de 
análise de documentos, produção e leitura  
de textos e atividades de múltipla escolha. Es
sas sugestões poderão ser utilizadas para ava
liar o processo de aprendizagem dos alunos. As 
atividades de múltipla escolha poderão ser jus
tificadas pelos alunos, o que possibilitará ob

servar a  argumentação e o entendimento das 
questões, bem como a assimilação do conteú
do. Já as atividades de análise de documento e 
leitura e produção de textos poderão exercitar 
a capacidade de interpretação e encadeamento 
de conhecimentos trabalhados sobre o período.

Bom trabalho!
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História – 2ª série – Volume 1

Nesta Situação de Aprendizagem, o tema 
principal é o Renascimento Cultural, com ên
fase no desenvolvimento de modelos de repre
sentação de mundo baseados no racionalismo, 
no cientificismo e no antropocentrismo. Do 
ponto de vista metodológico, as análises docu
mentais escritas e imagéticas são privilegiadas 
como fontes. O exercício de análise relacional 
entre diferentes representações de mundo con
tribui para a compreensão de valores que per
meiam diferentes momentos históricos, com 
ênfase nas transformações e permanências 
ocorridas na passagem da Idade Média para a 
Idade Moderna. A valorização de estratégias 
que favoreçam a formulação de hipóteses e de  
raciocínios dedutivos permeia a proposta  
de trabalho a ser conduzida com base em in
tenso diá logo entre o professor e seus alunos.

Esta Situação de Aprendizagem deve ocor
rer após a realização de uma aula expositiva so
bre o Renascimento Cultural europeu, que deve 
contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos:

 f transição do pensamento da Idade Média 
para o Humanismo;

SITUAçãO DE APRENDIzAgEM 1 
QUE MUNDO é ESSE?

 f características do pensamento renascentis
ta: a recuperação do pensamento clássico, o 
racionalismo, a natureza como paradigma 
de beleza, o antropocentrismo, as relações 
entre o pensamento clássico e religioso;

 f exemplificação da produção artística e cien
tífica de Sandro Botticelli, Leonardo da Vin
ci, Andreas Vesalius, Michelangelo Buonar
roti, Nicolau Copérnico e galileu galilei.

conteúdo e tema: Renascimento Cultural.

competências e habilidades: valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identifi
candoos em suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e lugares; construir 
e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de 
processos históricogeográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.

Sugestão de estratégias: análise documental.

Sugestão de recursos: textos, excertos, imagens de obra de arte, sites e mapas.

Sugestão de avaliação: oral ou escrita.

Figura 2 – Justus Sustermans, Galileu Galilei, c. 
1636, óleo sobre tela.
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Sondagem e sensibilização

Inicie a atividade estimulando os alunos a 
observar a seguinte imagem:

A pergunta para iniciar esta atividade deve 
ser: Vocês imaginam o que é esta imagem? Dei
xe a imaginação dos alunos fluir, após obser
varem atentamente, escrevam a hipótese que 
construíram. Estimule a participação dos alu
nos, sugerindo que exponham suas hipóteses. 
Caso os alunos não tenham chegado à conclu
são desejada, ou seja, de que se trata de um 
mapamún di, faça novas perguntas que os aju
dem a visua lizálo.

1a etapa

Sugerimos que inicie contextualizando, 
historicamente, o mapa que foi produzido du
rante a Idade Média e que possui inúmeras 
características do pensamento daquela época.

No início do Caderno do Aluno, há duas ati
vidades de sensibilização, contendo dois mapas

Figura 3  – Mapamúndi típico da Idade Média. Na 
sua forma esquemática era conhecido com o nome de 
mapa do T no O (Orbis Terrarum) ou como o mapa 
de roda. Fonte: RAISz, Erwin. Cartografia geral. Rio 
de Janeiro: Científica, 1969. p.18.

múndi também reproduzidos aqui. O primeiro 
mapa é a representação típica da Idade Média 
e o seguinte é o mapamúndi atual com a pro
jeção de Mercator. As atividades solicitam ao 
aluno que estabeleça uma comparação entre os 
mapas. é importante trabalhar o racionalismo 
e o formalismo naturalista dos mapas contem
porâneos e mostrar que aquele da Idade Média 
ainda não demonstrava tais características. In
dagueos sobre o os motivos de os mapas atuais 
serem mais precisos, ou de os medievais, de uma 
maneira geral, não representarem o mundo com 
o mesmo formato que os atuais.

Os alunos, provavelmente, apontarão di
versos avanços tecnológicos como diferenciais, 
no que estão corretos, mas vamos demonstrar 
a eles que, neste caso, também se trata de uma 
transformação de mentalidade mais do que 
simplesmente de técnicas.
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O mapa de roda, ou T no O (Orbis Ter-
rarum), divide o mundo em três continen
tes (Europa, África e Ásia). Tratase de um 
mapa típico da Idade Média, período de 
desconhecimento do continente americano, 
“descoberto” pelos espanhóis somente em 
1492. A tripartição apresentada no mapa 
devese, principalmente, a influências bíbli
cas. Há exemplos em que os nomes dos filhos 
de Noé – Sem, Iafech e Cham – encontram
se abaixo dos continentes – Ásia, Europa e 
África, respectivamente –, inspiração retira
da de passagens como:

de que relaciona o mapa medieval e o texto 
e solicita ao aluno que faça uma pesquisa re
lacionando o nome dos personagens com os 
continentes do mapa medieval.

Antes da utilização da bússola de ma
neira definitiva na Europa, o norte não 
possuía a primazia da parte superior dos 
mapas e cartas. A parte superior era reser
vada ao Oriente, a terra do Sol nascente, 
da luz, do paraíso, de onde haviam sido ex
pulsos Adão e Eva. Observe a passagem a 
seguir:

Figura 4 – Planisfério. Planisphère, projection “Bertin1950”, 2011. Atelier de Cartographie de Sciences Po. 
Disponível em: <http://cartographie.sciencespo.fr/fr/planisphreprojectionbertin19502011>. Acesso em: 
1 out. 2013. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão 
representadas em detalhe; sem escala; sem indicação do norte geográfico).

“E os filhos de Noé, que da arca saíram, 
foram Sem, Cão e Jafé; e Cão é o pai de Ca
naã; Estes três foram os filhos de Noé; e destes 
se povoou toda a terra.” (gênesis, 9: 18 e 19)

A Bíblia sagrada. Versão corrigida e revisada (1994). 
Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/

gn/9>. Acesso em: 20 maio 2013.

“E saía um rio do éden para regar o jar
dim; e dali se dividia e se tornava em quatro 
braços. O nome do primeiro é Pisom [...]; E o 
nome do segundo rio é giom [...]; E o nome 
do terceiro rio é Tigre; este é o que vai para 
o lado oriental da Assíria; e o quarto rio é o 
Eufrates.” (gênesis, 2: 10, 11, 13 e 14)

A Bíblia sagrada. Versão corrigida e revisada (1994). 
Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/

gn/2>. Acesso em: 20 maio 2013.Professor, o excerto anterior está reprodu
zido no Caderno do Aluno em uma ativida

Seul l’usage pédagogique en classe ou centre de documentation est libre.
Pour toute autre utilisation, contacter : carto@sciences-po.fr
Pedagogical use only. For any other use dissemination or disclosure, either
whole or partial, contact : carto@sciences-po.fr

Atelier de cartographie de Sciences Po, 2012
http://cartographie.sciences-po.fr
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“Portanto, a cidade de Deus, que se acre
dita única, está dividida em três ordens: uns 
rogam, outros combatem e outros trabalham. 
Essas três ordens vivem juntas e não supor
tam uma separação. Os serviços de um per
mitem os trabalhos dos outros dois. Cada um, 
alternativamente, presta seus apoios a todos.”

Adalberão. Carmen ad Robertum regem, século XI.  
Disponível em: <http://educaterra.terra.com.br/voltaire/

artigos/ano_mil4.htm>. Acesso em: 20 maio 2013.

“Coloqueite no centro do mundo para te 
permitir ver melhor o que nele se passa. Não 
és divino, nem terrestre, mortal, ou imortal, 
embora à semelhança de teu próprio Cria
dor, possas moldarte conforme o desejares. 
Tens o poder de cair ao nível dos brutos e de 
renascer numa ordem mais elevada ou divi
na, segundo teu próprio julgamento.”

MIRANDOLA, giovanni Pico Della. Discurso sobre a 
dignidade do homem. Lisboa: Edições 70, 2006.

No Caderno do Aluno, há uma atividade 
que solicita ao aluno, a partir da leitura do 
mapamúndi medieval e da localização dos 
pontos cardeais, que identifique a região re
ferida no texto anterior e o seu significado 
para a constituição do mapa, desta forma ex
plorando o entendimento da mentalidade do 
período marcada pela religiosidade.

A tripartição do mundo remete às três 
ordens do imaginário medieval e colocam
no em correspondência com a tripartição da 
casa divina, assim como aparece no famoso 
texto do Bispo de Laon, Adalberão, no co
meço do século XI.

O formato circular é recorrente em vários 
mapasmúndi medievais. Na sua forma esque
mática era conhecido com o nome de mapa T 
no O (Orbis Terrarum). A perfeição da forma 
circular, uma tradição platônica, se mantém 
como digna da perfeição de Deus.

Tratase, portanto, de um mapa com for
tes influências religiosas, uma representação 
esquemática e pouco precisa do mundo ma
terial na visão dos viajantes da modernidade 
europeia. No imaginário medieval, talvez fos
se mais preciso do que os desenhados na pro
jeção de Mercator, após 1569.

Com as navegações dos séculos XV e XVI 
e com o desenvolvimento do pensamento re
nascentista, a representação do mundo sofreu 
grandes alterações. O racionalismo estabele
ceu uma relação mimética com a natureza; 
os pintores, os cartógrafos e os estudiosos de 
uma maneira geral (seja de cadáveres huma
nos ou de astros celestes) passaram a rejeitar 
os modelos de explicação religiosos. Embo
ra ainda não tivessem sido abandonados 
por completo, passaram a ser questionados  
e colocados em uma perspectiva humanista e 
naturalista, investigando formas e funções a 
partir da observação dos órgãos de pes soas 
mortas, da costa litorânea, do trajeto das es
trelas no céu e da visão captada pelo olho hu
mano. Daí surgiram os estudos de anatomia 
de Leonardo e Vesalius, o heliocentrismo de 
Copérnico e galileu, a perspectiva racional 
de representação do espaço presente nas pin
turas da maioria dos artistas do período e a 
cartografia moderna, que acompanhava as 
grandes navegações na descoberta de novos 
continentes.

Feita a explanação sobre a cartografia 
medieval, analise o texto a seguir para en
caminhar o fechamento desta Situação de 
Aprendizagem.
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O objetivo da análise proposta é explicar 
aos alunos dois momentos da produção cul
tural humana. Para tanto, indagueos sobre 
as diferenças entre o pensamento colocado 
por Pico Della Mirandola e o expresso ante
riormente pelo mapa medieval: Quais são os 
dois pontos de percepção? Como o humanismo, 
ao mesmo tempo, influenciou e foi influenciado 
pela nova representação do mundo, resultante 
das viagens da expansão marítima europeia?

Após a discussão realizada em sala de 
aula, lembreos do exercício comparativo, 
anteriormente realizado, entre os mapas
múndi atual e o da Idade Média. Contu
do, explique que não ocorreu um abandono 
radical da religiosidade e que não estamos 
falando de uma pura ruptura e readequa
ção do pensamento. Tratase, na verdade, de 
uma diferenciação, pois os humanistas in
teressavamse pelo homem e seus mistérios, 
fundamentando suas proposições e teorias 
na curiosidade, na observação, nos textos 
clássicos, mas também no pensamento reli
gioso, como se pode testemunhar com o que 
teria dito Copérnico ao justificar o Sol como 
centro do universo e refutar o geocentrismo:

phicimages.net/Cartographic_Images/256_
Martellus_World_Maps.html>. Acesso em: 
22 jul. 2013, e o compare aos mapasmúndi 
estudados nas páginas anteriores, por meio de 
um roteiro de perguntas, presente no Caderno 
do Aluno.

2a etapa

Em seguida, sugerimos que você proponha 
algumas questões. 

Acompanhe o andamento das reflexões 
em pequenos grupos e contribua para que os 
alunos cheguem às relações propostas, sempre 
estimulando o raciocínio dedutivo e tomando 
o cuidado de não responder ao que está pro
posto. Ao final, abra a discussão para toda a 
classe, solicitando a participação voluntária. 

1. Analise o verso a seguir pautado na discus
são realizada em sala sobre o racionalismo 
na cartografia moderna:

“Deixam cada planeta governarse por 
leis diferentes e fazemnos crer que o Todo
Poderoso criou uma monstruosidade absur
damente feita de corpos de natureza inteira
mente diversa.”

Copérnico. 

“Diziam os argonautas que navegar é 
preciso, mas que viver não é preciso.”

SOARES, Bernardo (heterônimo de Fernando Pessoa). 
Do Livro do Desassossego. Disponível em: <http://

www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pe000008.
pdf>. Acesso em: 20 maio 2013.

Condução: deixe-os conversando sobre o tema, mas evite 

comentar o duplo sentido da palavra “preciso”, que pode 

ser interpretada como “necessidade” ou “exato, que tem 

precisão”.

Conclusão: navegar, a partir do Renascimento Cultural e 

Científico, passou a ser preciso, mas e viver? Há precisão em 

nossas vidas? Em que sentido?

Na seção Pesquisa individual do Cader
no do Aluno, é proposto o aprofundamento 
da análise dos mapas, solicitando ao aluno 
que busque na internet o mapa de Henricus 
Martellus, disponível em: <http://cartogra 
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Professor, a atividade a seguir está presente 
no Caderno do Aluno.

2. Leia atentamente a definição de “desorienta
do” do dicionário Aurélio:

 Agora responda: após as pesquisas realiza
das e as explicações do professor em sala 
de aula, há alguma relação entre os pontos 
cardeais no mapamúndi medieval e o sig
nificado da palavra “desorientado”.
Condução: vale o mesmo da atividade anterior.

Conclusão: “norteado” e “orientado” apa recem como sinôni-

mos, uma vez que, historicamente, os dois termos simbolizaram 

o mesmo: as principais referências espaciais de um mapa. Ou-

tras culturas podem utilizar referências espaciais diferentes.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

Esta Situação de Aprendizagem está pau
tada nos processos de dedução e indução. Não 
podemos “nos contentar com a suposição de 
que ela [a dedução] se dará espontaneamen
te; devese, ao contrário, procurar estruturar 
uma situação de forma a tornála possível”.

Figura 5 – Planisphaerium Copernicanum (1660).
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“desorientado
[Part. de desorientar.]
Adjetivo.
1. Falto de orientação, de critério.
2. Embaraçado, confuso, desnorteado.
3.  Psiq. Dizse daquele que padece de deso

rientação (4).
Substantivo masculino.
4. Indivíduo desorientado.”

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 5. ed. Versão 
em CDROM. Curitiba: Positivo, 2010.
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Assim, a atividade do professor foi “esco
lher materiais onde o conceito possa ser iden
tificado, fazer que seja descrito e reformulado 
aquilo que é visto, lido ou entendido até que 
apareçam similaridades, introduzir intrusos 
para fazer que sejam percebidas as originali
dades e fazer que novos exemplos sejam busca
dos para de fato chegar à especificidade”.

Com base nessa proposição, você pode 
desafiar os alunos, pedindo que busquem ou
tras relações além das apresentadas para que 
seja desenvolvida a habilidade de “valorizar 
a diversidade dos patrimônios etnoculturais 
e artísticos, identificandoa em suas manifes
tações e representações em diferentes socieda
des, épocas e lugares”a.

proposta de questões para avaliação

A atividade a seguir está presente 
no Caderno do Aluno, na seção Li
ção de casa.

 Esta xilogravura foi elaborada durante o 
período renascentista por Albrecht Dürer. 
Nela podese ver um pintor empregando 
regras e técnicas para conseguir reprodu
zir com exatidão seu objeto de interesse: a 
modelo seminua. Perceba que a grade colo
cada diante do pintor está reproduzida na 
mesa e que seu olhar é orientado por uma 
haste, que mira o seu objeto de desenho em 
um ponto fixo. A partir da observação da 
imagem, responda:

a MEIRIEU, Philippe. Aprender... sim, mas como? 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 112.

Figura 6 – Albrecht Dürer, Artista desenhando uma mulher reclinada. Xilogravura, 1525.
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a) Qual conceito renascentista está eviden
ciado nessa gravura de Dürer?

Dürer, assim como diversos outros artistas e cientistas, ten-

tava, de maneira mimética, reproduzir uma imagem exa-

tamente como ela se apresenta diante do olho humano. A 

técnica da perspectiva, utilizada nas pinturas, tornou-se um 

eficaz instrumento para essa simulação.

b) Qual é a relação entre a técnica de

monstrada por Dürer e a cartografia, 
os estudos anatômicos e os astronômi
cos da época?

Os estudos astronômicos, por meio de cálculos e observa-

ções; os estudos de anatomia, pela dissecação; e a cartogra-

fia, pela observação astronômica realizada durante as viagens 

e feita com o uso de instrumentos como o astrolábio e a ba-

lestilha e também buscam uma relação de maior fidelidade 

de representação de seus objetos.
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a) Que características do Renascimento 
Cultural do século XVI podemos retirar 
desse texto?

O Renascimento europeu valorizava o individualismo. As-

sim, o artista adquiriu um importante papel, pois com seu 

trabalho foi capaz de particularizar uma criação. Neste caso, 

Michelangelo produziu uma obra que a natureza raramen-

te modela na carne. Outra característica é a natureza como 

modelo de beleza.

b) Por que Michelangelo é aclamado por 
Vasari como um artista “divino”?

Vasari aclamou Michelangelo como um artista divino porque 

ele superou a beleza que a natureza pode produzir.

2. Assinale as proposições verdadeiras:

I. O Renascimento foi um movimento li
gado somente à produção artística, des
tacandose a pintura e a escultura. 

II. Podemos perceber o antropocentris
mo no pensamento renascentista, 
principalmente no reposicionamento 
do homem diante da observação do 
mundo.

III. Durante o Renascimento, a represen
tação do mundo na cartografia, na 
pintura e na ciência sofreu alterações 
motivadas por razões comerciais, reli
giosas e filosóficas.

 São verdadeiras as proposições:

a) I, II, III.

b) apenas I e II.

c) apenas I e III.

d) apenas II e III.

e) nenhuma das afirmações está correta.
O aluno deve perceber que apenas as proposições in-

dicadas caracterizam, corretamente, o pensamento  

renascentista, marcado pelo antropocentrismo e por 

mudanças em diferentes aspectos da vida em função do 

cientificismo, do racionalismo e do desenvolvimento 

técnico, entre outros aspectos.

3. Leia o seguinte trecho:

“Digna de maior louvor é a pintura que 
guarda maior semelhança com a coisa re
produzida. Essa comparação se dá em detri
mento dos pintores que, por querer reformar 
as obras da natureza, dão a uma criancinha 
de um ano [...] as proporções de um homem 
de trinta anos. Tantas vezes cometeram e vi
ram cometer tal erro, que o transformaram 
em hábito tão firmemente enraizado em seu 
corrompido juízo, que se persuadiram de que 
a natureza ou aqueles que a imitam se enga
nam ao não fazer como eles.”

Leonardo da Vinci. Tratado da pintura. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=SPETAAAA

QAAJ&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. 

Acesso em: 20 maio 2013.  
Tradução Maria Marguerita de Luca. 

“[...] causa espanto que a mão do artista 
tenha sido capaz de executar divina e perfei
tamente em brevíssimo tempo algo tão ad
mirável; é certamente um milagre que uma 
informe pedra bruta tenha dado origem 
àquela perfeição que com esforço a natureza 
consegue formar em carne.”

VASARI, giorgio. Vita di Michelagnolo Buonarruoti 
fiorentino, pittore, scultore et architetto. In: _______ 

Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e  architetti, p. 
682. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.

br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_
obra=42173>. Acesso em: 20 maio 2013. Tradução 

Maria Marguerita de Luca.

Você pode propor aos alunos as atividades 
a seguir, de acordo com seu critério.

1. Leia este trecho:
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Qual o contexto intelectual no qual o texto 
anterior foi produzido?

a) Durante o período medieval, no qual a 
observação da natureza se dava a par
tir da dedução e do estudo direto de 
suas formas por meio da dissecação 
de cadáveres.

b) Tratase de uma produção do Huma
nismo, pautada na busca de valores, to
mando a observação da natureza como 
paradigma de beleza.

c) Foi produzida no Renascimento Cultu
ral, período de intensa criatividade e de 
busca de formas abstratas nas artes.

d) O contexto motivava artistas como Leo
nardo a buscar inspiração puramente 
religiosa para produzir suas obras.

e) O contexto intelectual medieval foi des
prezível e não influenciou os pensadores 
humanistas.

O autor valoriza pinturas que guardam semelhanças com 

aquilo que representam, particularmente no que se refere à 

observação do homem e da natureza tal qual se apresenta-

vam. A busca pela perfeição dessa representação passou a ser 

um objetivo dos artistas renascentistas.

A questão a seguir é apresentada 
no Caderno do Aluno, na seção 
Você aprendeu?

Em 1620, Francis Bacon publicou a pri
meira versão de Novum Organum, um tra
tado sobre o avanço tecnológico e científi
co alcançado durante o Renascimento. 

Na capa, apresentava os seguintes di
zeres, extraídos do texto bíblico de Da
niel: “Muitos passarão e a ciência avan
çará...”. Sobre o contexto da produção 
intelectual renascentista, podemos afir
mar que: 

a) os humanistas abandonaram, comple
tamente, as influências do pensamento 
religioso medieval.

b) o ateísmo foi uma constante na produ
ção de diversos pensadores renascentis
tas, como é o caso de Bacon.

c) a Bíblia perdeu sua importância e foi 
pouco lida pelos cientistas renascentistas.

d) a Igreja foi obrigada a coibir a produção 
artística e científica da época e não in
centivou nenhuma produção intelectual.

e) as descobertas científicas revelaram um 
mundo ainda desconhecido, que ia além 
do que os gregos conheciam, criando 
assim novos paradigmas e desafios.

O Renascimento também se caracterizou, além das artes, 

por valiosas contribuições no que se refere, por exemplo, 

à Astronomia, Matemática, Filosofia, Anatomia, Física etc. O 

Renascimento e as navegações do século XV foram muito 

férteis para a transformação dos paradigmas medievais e, até 

mesmo, dos clássicos.

propostas de Situações de 
recuperação

Após o encerramento das atividades, é fun
damental que os alunos sejam capazes de iden
tificar algumas características do pensamento 
renascentista, como o racionalismo, a natureza 
como paradigma de beleza e realidade, a recupe
ração dos estudos clássicos fora dos mosteiros e 
o individualismo. Para os que não tenham atin
gido esse objetivo apresentamos algumas suges
tões de atividades para a revisão do conteúdo:

proposta 1

Indique a leitura de trechos dos textos 
utilizados em aula, estimulando os alunos 
a identificarem as características do pensa
mento renascentista. é importante que você 
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acompanhe de perto a realização da atividade, 
ajudandoos na identificação solicitada.

proposta 2

Agora você pode trabalhar com o mesmo 
foco da proposta anterior, mas utilizando 
imagens. Para tanto, selecione gravuras de 
pinturas renascentistas e oriente os alunos a 
comparálas com pinturas medievais. é im
portante que eles percebam, nas primeiras, a 
perspectiva matemática racionalista e a busca 
da representação dos corpos e objetos da ma
neira mais fiel possível à realidade, assim como 
as in fluên cias do pensamento grecoromano, 
evidente em obras de temática mitológica.

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

Livros

KIMBLE, george H. T. A Geografia na Idade 
Média. 2. ed. Londrina: EDUEL; São Pau
lo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2005. Livro com grande quantidade de mapas 
e muito rico nas explanações sobre a carto
grafia medieval e seus avanços. Rompe a visão 
depreciativa que havia sobre os mapas produ
zidos na Idade Média. 

NOVAES, Adauto (Org.). A descoberta do ho-
mem e do mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. Coletânea de textos curtos de es
tudiosos do mundo todo sobre o humanismo 
e suas relações com as navegações, a literatu
ra, as técnicas, o dia a dia de viajantes e a reli
giosidade durante os descobrimentos.

THEODORO, Janice. Descobrimentos e Re-
nascimento. 5a ed. São Paulo: Contexto, 1997. 
<http://www.editoracontexto.com.br>. Livro 
da consagrada série Repensando a História, 
ótima indicação de leitura para os alunos so
bre o tema. 

revista

História Viva – Grandes Temas. Renascimen
to. Edição especial temática n. 5. São Paulo: 
Duetto Editorial, [s.d.]. Revista de grande cir
culação, contém artigos sobre arte e ciência 
renascentista, Leonardo da Vinci, Francisco I 
e a origem da imprensa europeia.

Artigo

CARVALHO, Márcia Siqueira de. O pensa
mento cartográfico medieval e renascentista e 
o cyber espaço. Disponível em: <http://www.ge 
ocities.ws/pensamentobr/medievalciber.pdf>. 
Acesso em: 20 maio 2013. Artigo que apresenta 
os frutos do projeto de pósdoutorado da auto
ra na área. Tratase de uma boa indicação para 
aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, 
com dicas de outros sites e orientações de como 
“ler” um mapa medieval.

Filme

1492: A conquista do paraíso (1492: Conquest 
of paradise). Direção: Ridley Scott. EUA, 
1992. 148 min. 14 anos. Filme que retrata um 
período posterior ao foco da atividade, mas 
há uma cena que mostra a ida de Colombo 
à Universidade de Salamanca para defender 
suas teorias acerca do formato da Terra e é 
amplamente questionado.
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SITUAçãO DE APRENDIzAgEM 2
AS INDULgêNCIAS E OS PROTESTANTES

O tema desta Situação de Aprendizagem é 
a Reforma Religiosa.

Um dos grandes desafios deste início de 
século é o trato com as diferenças religiosas, 
questão presente em, praticamente, todas as 
teorias e propostas pedagógicas. Os alunos 
devem ser estimulados ao convívio respeitoso 
com as diferenças, devendo a escola ser um 
ambiente de tolerância e respeito às diversida
des culturais.

Historicamente, o nascimento das religiões 
protestantes é uma temática complexa e deli
cada, remontando ao século XVI, período de 

grandes transformações religiosas tanto na 
Europa quanto na América e no Oriente. 

Para o desenvolvimento desta Situação de 
Aprendizagem é recomendado que os alunos 
possuam um certo domínio teórico sobre a 
Reforma Protestante europeia:

 f os questionamentos sobre a atuação do 
clero católico europeu nos séculos XIV, XV 
e XVI;

 f desenvolvimento das doutrinas de Marti
nho Lutero, João Calvino e Henrique VIII;

 f Contrarreforma católica: o Concílio de 
Trento.

conteúdos e temas: Reforma Religiosa europeia e Contrarreforma católica.

competências e habilidades: valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identifi
candoos em suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e lugares.

Sugestão de estratégias: análise documental, interpretação textual, pesquisa, realização de exercícios e 
produção de texto.

Sugestão de recursos: textos, excertos literários, sites, imagens e mapas.

Sugestão de avaliação: escrita.

Sondagem e sensibilização

A Situação de Aprendizagem, no Caderno 
do Aluno, inicia com um parágrafo introdu
tório sobre o período, seguido pela citação 
do Cônego de Langres, transcrita a seguir, 
que transmite o clima apocalíptico presente 
na mentalidade europeia. O texto está acom
panhado por duas perguntas que abordam 
o problema da indulgência e os eventos e a 
mentalidade que influenciaram a Reforma 
Protestante:

A Reforma Religiosa se deu em torno da 
figura de Martinho Lutero, que se revoltou 
contra a cobrança de indulgências pela Igre
ja Católica. O contexto da Reforma foi muito 
intenso. Quebra de paradigmas e mudança de 
mentalidade influenciaram o pensamento  
de Lutero e de seus contemporâneos. Falava
se até mesmo em fim do mundo, da chegada 
do apocalipse, conforme se pode notar no se
guinte texto do Cônego de Langres:
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texto 1

“Concluímos, pois, que o homem é justifi
cado pela fé, sem as obras da lei.” (Carta aos 
Romanos, 3: 28)

A Bíblia sagrada. Versão corrigida e revisada (1994). 
Disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br/acf/

rm/3>. Acesso em: 20 maio 2013.

texto 2

“43. Devese ensinar aos cristãos que 
quem dá aos pobres ou empresta aos caren
tes faz mais do que quem compra indulgên
cias; [...]

46. Devese ensinar aos cristãos que,  
salvo em caso de possuírem mais do que ne
cessitem, devem conservar o que for ne
cessário para suas próprias famílias, e de 
forma alguma, desperdiçar dinheiro com 
indulgências.”

Martin Luter’s 95 theses. 
Tradução do inglês Eloisa Pires. 

Após a realização das atividades, sugeri
mos um levantamento para identificar as in
formações que os alunos têm a respeito das 
origens do protestantismo.

Você pode estimular a participação deles 
por meio de perguntas, como:

 f Qual foi a origem da Reforma Protestante?
 f Quais foram as reformas propostas por Lu
tero que rompiam com a Igreja Católica?

 f O que foi a Contrarreforma?

1a etapa

Após a sondagem e introdução do tema, 
no Caderno do Aluno, há atividades com os 
textos subsequentes, que irão introduzir o alu
no ao pensamento de Martinho Lutero, que 
se contrapunha aos dogmas e à hegemonia da 
Igreja Católica:

O primeiro texto deu origem, posterior
mente, à doutrina da “salvação pela fé”, que 
se converteu na base da Reforma Protestante 
europeia, materializada na oposição de Lu
tero às indulgências vendidas pela Igreja Ca
tólica para a salvação de seus fiéis. Segundo 
Lutero, o pecado original, a expulsão de Adão 
e Eva, teria sido tão forte que o Homem está, 
constantemente, ligado a ele; não há obra que 
o redima, a não ser a graça de Deus – ou seja, 
as indulgências não salvam.

O clima apocalíptico que dominou a 
mentalidade europeia desde o ano 1000, re
forçado por inúmeros acontecimentos pos
teriores (como a Peste Negra, a guerra dos 
Cem Anos, o exílio do papado em Avignon 
e até mesmo o processo de colonização da 
América), foi um dos motivadores da re
forma luterana no século XVI, levando ao 
rompimento da unidade religiosa que existia 
no Sacro Império Romano germânico com 
a Igreja de Roma. Não podemos esquecer 
que um dos temas centrais das preocupa
ções de Lutero era a salvação.

“Agora, portanto digo que estamos no 
momento e nos aproximamos da futura re
novação do mundo, ou de uma grande alte
ração ou de sua aniquilação [...].”

Cônego de Langres, França, Livre de l’estat et 
mutation des temps, 1550. Apud: DELUMEAU, Jean. 
História do medo no Ocidente. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1989. p. 226.
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As 95 teses, publicadas em Wittemberg, 
geraram várias consequências, a começar pela 
expulsão de Lutero da Igreja Católica. O caso 
dele, contudo, é mais bem compreendido no 
contexto de descontentamento e questiona
mento em relação à doutrina e à conduta da 
Igreja de Roma – algo que, então, atingia todo 
o continente europeu. Em genebra, cidade 
que, fazia tempo, declaravase inimiga do pa
pado, as ideias de Lutero motivaram diversos 
reformistas, entre os quais zwinglio e João 
Calvino. Posteriormente, na Inglaterra, Hen
rique VIII, que também rompeu com a Igreja 
romana, dando sequência à extensa ramifica
ção do protestantismo.

No texto 2, evidenciase outro motivo de 
questionamento da Igreja: sua riqueza pujante 
e ostensiva. A campanha de Tetzel de cobran
ça de indulgências na região onde vivia Lutero 
para o levantamento de fundos para a constru
ção da Basílica de São Pedro, bem como seu 
comércio desenfreado, praticamente determi
nou o rompimento de Lutero com a Igreja.

Após a leitura dos textos, retome com os 
alunos alguns conceitoschave da doutrina 
luterana e ressalte o desdobramento contínuo 
do movimento reformista. Entre os conceitos 
e práticas do protestantismo, destaque:

 f o livre sacerdócio – que deu origem aos 
pastores protestantes e motivou a livre in
terpretação da Bíblia; 

 f a leitura livre da Bíblia – refletida na cena 
cotidiana da Bíblia debaixo do braço e nas 
inúmeras ramificações do protestantismo; 

 f a infalibilidade das Sagradas Escrituras; 
 f a Igreja como uma cristandade espiritual 
interior ao indivíduo, que pode se comu
nicar diretamente com Deus, sem interme
diários ou hierarquias eclesiásticas.

Após sua explanação, proporcione uma 
discussão sobre os temas trabalhados em sala 
de aula:

1. Por que as igrejas protestantes não pos
suem santos?
Condução: chame a atenção para a decoração interna dos 

templos protestantes, sem imagens de santos, ressaltando a 

importância das obras para a beatificação na doutrina cató-

lica e a reafirmação das indulgências no Concílio de Trento:

“Por ter Jesus Cristo dado a sua Igreja o po
der de conceder indulgências, e tendo a Igreja 
usado tal poder, concedido por Deus, desde os 
tempos mais remotos, o sacrossanto Concílio 
ensina e manda que o uso das indulgências, 
sumamente  proveitoso para o povo cristão, e 
aprovado pela autoridade dos sagrados concí
lios, deve ser conservado; e fulmina com anáte
ma aqueles que afirmam que são inúteis ou ne
gam que a Igreja tenha o poder de concedêlas.”

Resolução do Concílio Ecumênico de Trento (1545
1563). Disponível em: <http://books.google.com.br/bo
oks?id=Xg1KAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl
=ptBR#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 20 maio 

2013. Tradução do espanhol Maria Lucia de Oliveira 
Marques. 

Conclusão: as divergências sobre a salvação, para católicos 

e protestantes, geraram questões sobre a importância das 

obras no plano terrestre, mas nos dois casos as interpretações 

surgem da Bíblia, lembrando-se que a “infalibilidade das es-

crituras” é amplamente defendida por Lutero. 

Professor, a atividade a seguir foi 
proposta no Caderno do Aluno 
como Lição de casa. Oriente os alu

nos a utilizar no texto argumentos históricos 
que possam justificar e explicar as afirmativas. 

 Faça um texto, em seu caderno, utilizando 
os elementos das discussões de sala de aula 
sobre um dos temas a seguir:

a) o catolicismo e a riqueza;

b) o protestantismo e a riqueza.
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Oriente-os a utilizar no texto argumentos históricos que pos-

sam justificar e explicar as afirmativas. Lembre-os, também, 

que um texto histórico caracteriza-se pela utilização de lin-

guagem formal e conceitual e que juízos de valor não cola-

boram para o aprofundamento analítico do tema em foco. 

Neste caso, o que se busca é a compreensão do significado 

histórico de valores da doutrina protestante em contraponto 

com valores da doutrina católica.

Para finalizar, é possível solicitar a realização 
das seções Pesquisa individual e Pesquisa em 
grupo do Caderno do Aluno. A primeira pro
põe uma pesquisa sobre a vida de algumas figu
ras importantes na história da religião católica 
e protestantes. A segunda pede uma pesquisa 
sobre as origens históricas dos conflitos entre 
católicos e protestantes na Irlanda do Norte.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

Segundo os PCN, “as relações sociais des
ta Situação de Aprendizagem, experienciadas, 
têm influência decisiva no processo de legiti
mação das regras [...]. Se o objetivo é formar 
alguém que procure resolver conflitos pelo diá
logo, devese proporcionar um ambiente social 
em que tal possibilidade exista, onde possa, de 
fato, praticálo”a.

Essa orientação serviu de base para esta Si
tuação de Aprendizagem, que teve como fina
lidade propiciar a discussão em grupo sobre 
tópicos relativos à Reforma Protestante.

Tanto no texto produzido pelo aluno quan
to na discussão em sala de aula, o objetivo foi 
desenvolver a competência de “confrontar in
terpretações diversas de situações ou fatos de 
natureza históricogeográfica, técnicocientífi
ca, artísticocultural ou do cotidiano, compa

rando diferentes pontos de vista, identificando 
os pressupostos de cada interpretação e anali
sando a validade dos argumentos utilizados”b. 

proposta de questões para avaliação

A atividade a seguir encontrase na 
seção Você aprendeu?, no Caderno 
do Aluno.

 Leia o trecho:

a Parâmetros Curriculares Nacionais – 1a a 4a séries. Volume 8.2: Temas transversais: ética. Disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/seb/arquivos/pdf/livro082.pdf>. Acesso em: 20 maio 2013.
b Documento básico do Enem. Fonte: <http://portal.mec.gov.br/index.php?ltemid=3107.enem.br>. Acesso em: 31 jul. 2013. As 
competências básicas da área enunciadas na “Matriz de Referências para o Enem 2009” encontramse disponíveis em: <http://
download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2009/Enem2009_matriz.pdf>. Acesso em: 17 maio 2013.

“A Reforma Protestante foi oriunda, em 
certa medida, de uma profunda fermentação 
escatológica [apocalíptica] e, em seguida, 
contribuiu para aumentála. Pareceme que 
essa ‘espera de Deus’ foi particularmente 
forte na Alemanha do século XVI, onde, em 
um clima de ansiedade, as conjunções de pla
netas em 1525 criaram um pânico coletivo, 
alarmando Lutero e Dürer.” 

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 225.

 De acordo com o texto, podemos afirmar 
que a Reforma Protestante foi:

a) um movimento ligado às transforma
ções religiosas, políticas e intelectuais 
do século XVI, nutridas pelas incerte
zas dos novos tempos, pelo clima apo
calíptico e pelo questionamento quanto 
ao poder da Igreja para proteger a cris
tandade.

b) uma reação ao fim do mundo, previs
to por seitas pagãs que consideravam a 
conjunção de planetas como um efetivo 
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sinal de que o mundo iria acabar no fi
nal do século XVI.

c) um movimento de seitas contrárias aos 
ensinamentos bíblicos, que negavam 
tanto o poder sagrado do Papa quanto 
a veracidade dos textos da Bíblia.

d) uma continuação das reformas políticas 
iniciadas na Inglaterra e que, posterior
mente, influenciaram Lutero e Calvino 
no Sacro Império Romano germânico e 
na região da atual Suíça, respectivamente.

e) um movimento fracassado que foi dura
mente repreendido pela Igreja Romana 
e pela Inquisição, capaz de condenar 
todos os envolvidos e punilos com a 
execução na fogueira.

Apenas a alternativa “a” sintetiza de modo apropriado as con-

siderações de Jean Delumeau sobre a Reforma, retratando as 

inseguranças de um momento histórico marcado por pro-

fundas mudanças.

As questões a seguir também podem ser 
propostas aos alunos para aprofundar ou 
verificar a aprendizagem, de acordo com seu 
critério.

1. Analise os dois textos a seguir e responda:

Lutero e Calvino defendiam a existência de uma igreja in-

visível, interior e individual. Atacavam, dessa forma, a ne-

cessidade de uma igreja hierarquizada e física.

b) Em qual trecho Calvino não concorda 
com Lutero?

Calvino foi além de Lutero defendendo que, apesar da exis-

tência de uma igreja interior, haveria um compromisso tam-

bém social em relação à vida religiosa, pois a igreja física “nos 

mantém em comunhão”.

2. O veredicto do juízo final não é alterado, 
a favor do predestinado, pelas boas obras. 
Na verdade, o êxito nos negócios é um sinal 
de salvação. Sobre o calvinismo, responda: 

a) Qual é a relação entre o calvinismo e o 
desenvolvimento do capitalismo?

Já se tornou clássica a relação entre ambos, principalmente 

pela difusão da obra de Max Weber, A ética protestante e o 

espírito do capitalismo (1905). Argumenta-se que o protes-

tantismo, em especial o calvinismo, incentiva o desenvolvi-

mento capitalista graças ao individualismo e à valorização 

do trabalho mundano, cotidiano, uma vez que as obras feitas 

para Deus não alteram o juízo final.

b) Que outras características da Reforma 
incentivaram o desenvolvimento capita
lista?

As religiões protestantes, com exceção de Lutero, possuem 

uma visão diferente da católica em relação à usura, que ge-

rou um grande desenvolvimento bancário nas re giões onde 

o protestantismo se firmou, além da vida regrada, que valori-

za o acúmulo de riquezas e o trabalho.

3. Acompanhe o esquema do quadro a seguir 
e relacione as características de cada movi
mento ao seu respectivo precursor: 

“O reino de Deus está dentro de nós 
mesmos.”

Martinho Lutero. Contra o papado de Roma, 1545.

“Da mesma maneira, pois, que é neces
sário crer na Igreja que não vemos e que só 
Deus conhece, também nos está ordenado 
honrar a Igreja visível e nos mantermos em 
sua comunhão.”

João Calvino. Instituição cristã, 1560.

a) Que influência do pensamento de Lute
ro percebemos na frase de Calvino?

1. a salvação se dá pela fé, condena a usura 

e a transubstanciação;

2. condutas rígidas de fé e trabalho;

3. expulsou a Igreja Católica de seus domí

nios reais;
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4. pertencia ao clero católico e foi excomun

gado;

5. vivia em genebra;

6. questionava a conduta da Igreja Católica.

 Relacionamse corretamente:

a) a João Calvino, somente os itens 1, 4 e 6.

b) a Martinho Lutero, somente os itens 1, 4 e 5.

c) a Henrique VIII, somente os itens 3, 4 e 6.

d) a Martinho Lutero, somente os itens 1, 
4 e 6.

e) a João Calvino, somente os itens 2, 3 e 5.
Os itens 2 e 5 não se relacionam a Lutero, pois não há uma 

doutrina rígida de fé e trabalho nas igrejas luteranas; além 

disso, ele não vivia em Genebra.

4. O Massacre de São Bartolomeu, retratado 
por François Dubois (15291584), foi um 
evento do último quartel do século XVI e 
evidencia:

a) a revolta de camponeses, gerada pela 
fome e miséria do período, marcado 
ainda pelas pestes constantes.

b) a destruição de Paris, gerada pelas re
formas urbanas necessárias ao cresci
mento da cidade.

c) conflitos religiosos e políticos motiva
dos pela Reforma Protestante e pela 
formação do Absolutismo francês.

d) apoio dos reis franceses à Reforma Re
ligiosa empreendida por Henrique VIII 
na Inglaterra.

e) o incremento do poderio bélico francês, 
que se tornou a maior potência militar 
do século XVI.

O Massacre de São Bartolomeu conjugou elementos polí-

ticos e religiosos quando ocorreu, na França, o massacre de 

protestantes por reis católicos.

proposta de Situação de 
recuperação

A Reforma Protestante deve ser com
preendida em seu contexto histórico e 
econômico e o seu estudo deve mostrar o 
quanto ela mudou o quadro religioso na 
Europa.

Professor, você pode solicitar uma pesqui
sa sobre a Reforma Protestante e a Contrar
reforma.

Após a realização da pesquisa e as aulas 
sobre os temas, solicite a elaboração de um 
texto dissertativo sobre os conhecimentos 
adquiridos. Reforce a importância de citar as 
fontes pesquisadas.

Figura 7 – François Dubois, O Massacre de São Bartolomeu, 
c. 157284. Óleo s/ madeira, 94 x 154 cm. Musée Cantonal des 
BeauxArts, Lausanne, França.
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recursos para ampliar a perspectiva 
do professor e do aluno para a 
compreensão do tema

Livros

DELUMEAU, Jean. De religiões e de homens. 
São Paulo: Edições Loyola, 2000. Narrativa so
bre o surgimento e as características de diversas 
religiões europeias, orientais, africanas e ame
ricanas. Está organizado cronologicamente e 
contém informações breves de religiões desde a 
Préhistória até a contemporaneidade.

ELTON, g. R. A Europa durante a Reforma: 
15171559. Lisboa: Editorial Presença, 1982. 
(Biblioteca de Textos Universitários). Esboça 
um panorama completo sobre a expansão da 
Reforma Religiosa até 1559. Contém poucos 
documentos, mas há, no final, um bom com
pêndio sobre o tema.

Artigo

BELLOTTI, Karina Kosicki. Ensino reli
gioso entre sons e imagens. Revista de Estu-
dos da Religião, n. 2, ano 4. Disponível em: 
<http://www.pucsp.br/rever/rv2_2004/t_
bellotti.htm>. Acesso em: 20 maio 2013. 
Texto interessante que contém uma série de 
atividades que podem ser realizadas em sala 
de aula utilizando a televisão, a internet e a 
mídia impressa para que os alunos discutam 
o protestantismo no Brasil.

Filmes

Lutero (Luther). Direção: Eric Till. Alema
nha, 2003. 94 min. 14 anos. Biografia de Lute
ro narrada de maneira superficial, com poucas 
análises sobre sua obra, mas que se apresenta 
como uma boa maneira de iniciar o assunto.

A rainha Margot (La reine Margot). Direção: 
Patrice Chéreau. Alemanha/França/Itália, 1994. 
136 min. 16 anos. Narra as disputas pelo trono 
francês durante o reinado de Catarina de Médi
ci e as disputas religiosas ocorridas na França, 
como a Noite de São Bartolomeu.

Figura 8 – Lucas Cranach (The elder), Martinho Lutero, c. 
1533, óleo sobre tela.  
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SITUAçãO DE APRENDIzAgEM 3
A UTOPIA, O PRíNCIPE E A COCANHA

As duas obras trabalhadas nesta Situa
ção de Aprendizagem são representativas do 
período histórico estudado e, se comparadas 
com o pensamento vernacular e popular do 
período, podem ser muito atraentes para os 

alunos, principalmente por conta do imaginá
rio da Cocanha.

Nicolau Maquiavel e Thomas Morus pro
duziram obras e textos que se consagraram 
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na história do pensamento ocidental e devem 
fazer parte do repertório de conhecimentos 
dos alunos do Ensino Médio, não somente 
como um saber enciclopédico e biográfico, 
mas analítico.

Esta Situação de Aprendizagem tem o in
tuito de pensar e refletir sobre a obra desses 
dois estudiosos renascentistas e suas relações 
com o imaginário popular dentro de uma re
lação de “circularidade” cultural.

Esta proposta deve ser desenvolvida após 

os estudos sobre o processo de formação dos 
Estados absolutistas europeus, nos quais te
nham sido contemplados os seguintes temas: 

 f o contexto da centralização política na 
transição do Feudalismo para o capita
lismo;

 f os principais teóricos do Absolutismo: 
Jean Bodin, Jacques Bossuet, Nicolau Ma
quiavel e Thomas Hobbes;

 f os processos de formação do Estado Ab
solutista na Inglaterra, França, Espanha 
e Portugal.

Sondagem e sensibilização

Para iniciar esta Situação de Aprendizagem, 
você pode levantar as seguintes questões: O que 
você entende por utopia? Qual é a sua utopia? 
Como seria o mundo ideal? Se você pudesse de-
senhar o mundo ideal, como ele seria?

1a etapa

Professor, no início da Situação de Aprendi
zagem, no Caderno do Aluno, na seção Leitu
ra e análise de texto, são apresentados os dois 
excertos seguintes para que os alunos possam 
verificar a mentalidade dos círculos intelectuais 
do período histórico. Os excertos estão acompa
nhados por um roteiro de perguntas que podem 
ajudar na discussão e na compreensão do tema.

conteúdos e temas: formação dos Estados absolutistas europeus.

competências e habilidades: valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identifi
candoos em suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e lugares. Construir 
e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, pro
cessos históricogeográficos, produção tecnológica e manifestações artísticas.

Sugestão de estratégias: análise documental e interpretação textual.

Sugestão de recursos: excertos das obras utilizadas, textos sobre o período histórico, imagens e sites.

Sugestão de avaliação: escrita.

texto i

“O príncipe, de todo modo, deverá fa zer
se temido, de sorte que, em não granjean
do a estima, ao menos evitará ser o alvo de 
ódios, afinal, é perfeitamente possível a um 
só tempo fazerse temido sem fazerse odia
do, o que, aliás, ocorrerá sempre que ele se 
abstiver dos bens dos seus concidadãos e 
dos seus súditos, bem como das mulheres 
destes. E, se ainda precisar atentar contra o 
sangue de alguém, deverá fazêlo com uma 
decorosa justificação e com uma razão ma

O primeiro texto da coletânea a ser apre
sentado aos alunos é de Maquiavel:
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nifesta. Mas, sobretudo, deverá ele absterse 
dos bens de outrem, visto que os homens não 
tardam tanto a esquecer a morte de um pai 
quanto a perda de um patrimônio.”

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Porto Alegre: 
L&PM, 2006.

Nicolau Maquiavel, um dos principais 
pensadores políticos da Península Itálica no 
século XVI, foi alto funcionário da chancela
ria de Florença e designado para tratar de as
suntos externos da República florentina. Sua 
obra principal, O Príncipe, foi publicada no 
final de sua vida e reflete o pragmatismo típico 
de um funcionário que transitou entre as esfe
ras de poder da Europa e conheceu os jogos 
políticos de seu tempo. Evidencia a grande 
fragilidade dos Estados europeus, ainda em 
processo de formação, e como se colocavam 
os governantes e políticos diante das circuns
tâncias que lhes apareciam.
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Figura 9 –  Santi di Tito, Nicolau Maquiavel, c. 1550, óleo sobre tela.

Sugerimos que, antes de iniciar a atividade 
proposta, você trabalhe com seus alunos os 
conceitos de Virtù (que não se confunde com 
virtude) que permeiam a obra. Virtú pode ser 
definido como sendo a atitude de fazer o que 
for preciso perante uma necessidade, sendo 
essa atitude efetiva para alcançar seus objeti
vos. Somente o homem virtuoso pode ficar livre 
da fortuna, da sorte, ou qualquer outra contin
gência que escape do controle do príncipe. Tra
tase de um pensamento fortemente ligado ao 
meio hostil da política, das guerras, das dispu
tas de poder. é essa realidade, que deu origem 
a uma teoria política prática, que Maquiavel 
transmitiu em forma de ensinamentos pronun
ciados de maneira imperativa.

Paralelamente ao pragmatismo de Ma
quiavel, a Europa medieval conviveu com 
inúmeras utopias, como o mito da Fonte da 
Juventude e o Reino do Preste João, sendo a 
mais famosa delas a criada por Thomas Mo
rus. No geral, elas constituíram as idealiza
ções “de sociedades afortunadas, regidas por 
leis muito diferentes dos rígidos preceitos que 
ordenam a vida cotidiana. [...] as utopias do 
século XVI desejaram fazer passar por con
creto o que era exagerado e o que contraria
va frontalmente as duras regras da vida real, 
refletindo um forte pessimismo em relação ao 
presente e uma grande esperança no futuro”a.

Ainda na seção Leitura e análise de tex
to, do Caderno do Aluno, há a propos
ta da seguinte atividade sobre o texto: 

1. Qual a concepção de política presente no 
texto de Maquiavel?
Os alunos devem ressaltar o pragmatismo de Maquiavel em 

buscar um funcionamento pouco idealizado da sociedade. 

O texto ressalta que, no exercício do poder, deve-se recorrer 

ao uso da força quando esta for necessária à manutenção do 

poder. Se for o caso, vale comentar a frase que define a visão 

política de Maquiavel: “os fins justificam os meios”. 

a LOPES, M. A. Uma história da ideia de utopia: o real e o imaginário no pensamento político de Thomas Morus. História: Questões & De-
bates. n. 40, p. 139140, 2004. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/historia/article/view/2740/2277>. Acesso em: 1 out. 2012.
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texto ii

“[...] Os utopianos admiramse de que os 
homens possam ser tão seduzidos pelo brilho 
duvidoso de uma joia ou de uma pedra, quan
do podem contemplar uma estrela, ou mesmo 
o próprio sol [...]. Admiramse ao ouvir que 
algo tão inútil como o ouro possa ser tão esti
mado em toda parte, mais até do que o próprio 
homem. [...].

Todos convivem harmoniosamente, pois 
nenhum magistrado é insolente ou cruel com 
seu povo; na verdade, são chamados Pais por 
serem realmente dignos de receber tal nome; e 
o povo, de maneira voluntária, prestalhes to
das as honras devidas, já que nenhuma delas 
é fruto de imposição. Mesmo o príncipe não 
recebe nenhuma distinção, seja em sua vesti
menta ou por meio de uma coroa, sendo reco
nhecido apenas por um feixe de trigo trazido 
à sua frente. Da mesma forma, o pontífice é 
reconhecido por um círio que é trazido à sua 
frente. [...]”

MORE, Sir Thomas. Utopia. Disponível 
em: <http://ia700505.us.archive.org/7/items/

utopia1684moreutopia1684more.pdf>.  
Acesso em: 29 ago. 2013. Tradução Eloisa Pires. 

a LOPES, M. A. “Uma história da ideia de utopia: o real e o imaginário no pensamento político de Thomas Morus”. In: História: Questões 
& Debates. n. 40, p. 139140, 2004. Disponível em:<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/historia/article/view/2740/2277>. Acesso em: 22 
maio 2013.

Ainda no Caderno do Aluno são 
apresentadas as seguintes atividades:

1. Quais as características da ilha que Tho
mas Morus relata no trecho anterior?
Esta questão pressupõe que os alunos leiam atentamen-

te o texto e retirem informações sobre a sociedade utó-

pica idealizada por Thomas Morus. Repare nas caracte-

rísticas que os alunos evidenciam, tais como a vida em 

família, a ausência de valor atribuído ao ouro, a divisão 

espacial e do trabalho, as relações entre o príncipe e a 

população etc. 

2. Entre as duas obras estudadas em sala de 
aula – Maquiavel e Thomas Morus –, qual 
é a mais pragmática e semelhante à realida
de? Justifique.
Maquiavel parte da análise da suposta natureza do homem 

para explicitar mecanismos pragmáticos de funcionamen-

to da política. A Utopia, de Morus, nasce de uma crítica à 

sociedade inglesa na qual o autor vivia. Em muitos aspec-

tos, é possível aproximar a sociedade na qual Morus vivia 

e a atual: o abuso de poder, a ausência de tolerância e as 

doenças provocadas pela falta de hábitos saudáveis e de sa-

neamento. 

3. Por que Morus chamou sua ilha de “Uto
pia”?
Do latim, a palavra deriva de “u” (não) e “topos” (lugar), ou 

seja, um lugar que não existe, o “não lugar”.

A obra de Thomas Morus, na qual se des
creve uma ilha bastante organizada, onde os 
habitantes trabalham, há poucas leis, mas elas 
existem; há um regramento da alimentação, 
embasado na manutenção da saúde.

Na Cocanha, região mitológica na qual as 
pessoas não trabalhavam, só havia vinho para 
beber, comida abundante, sexo ao belprazer 
e o melhor de tudo: nada disso tinha fim. Era 
uma quimera muito frequente no imaginário 
popular da época: “representou os anseios 
dos homens pobres do Renascimento e uma 
recusa obstinada, por meio da imaginação, da 
precariedade da vida”a.

2a etapa

No Caderno do Aluno, na seção Amplia
ção dos conhecimentos, há uma proposta de 
atividade sobre o imaginário e as utopias po
pulares que pode propiciar um momento para 
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a síntese do tema com os alunos. Essa ativida
de é acompanhada pelo roteiro a seguir, com 
perguntas que podem ajudar na análise das 
obras de Maquiavel e Thomas Morus.

1. A partir das aulas ministradas, explique as 
principais características de algumas des
crições provenientes do imaginário popu
lar da época estudada:

 a) Mito da Fonte da Juventude:
Mito popular recorrente em diversas regiões da Europa. 

Aqueles que encontrassem tal fonte poderiam obter cura e 

vida eterna. 

 b) Reino de Preste João:
Mito popular recorrente, principalmente em Portugal. 

Preste João era um pescador e teria desaparecido durante 

uma pescaria, arrastado por peixes. Em uma terra distante, 

fundou um reino cristão perfeito. Cercado de mistério, o 

mito alimentava a ideia de que um poderoso soberano vi-

ria da Ásia e atacaria o Islã. O mito começou a circular à 

época da Primeira Cruzada, por volta do século XI. 

 c) Cocanha:
Mito popular muito recorrente em diversas regiões da Euro-

pa. Refere-se, principalmente, a uma terra de abundância e 

prazeres ilimitados. 

2. Thomas Morus foi executado por Henri
que VIII, um dos principais admiradores 
de Maquiavel. Quais são os pontos de vista 
defendidos sobre o poder e o dinheiro nos 
textos de Maquiavel e Morus?
O texto de Thomas Morus é uma crítica ao poderio dos reis 

e à ganância gerada pela riqueza e pelo poder. Já Maquiavel 

ressaltou a avidez e a busca pela riqueza como motivadores 

do comportamento humano, determinantes para a política.

3. Quais são as principais críticas que Tho
mas Morus fez ao contexto inglês do sécu
lo XVI, ao descrever a ilha de Utopia?
Thomas Morus escreveu durante o reinado de Henrique VIII, 

um período de grandes transformações na sociedade e na 

política inglesa.

Vale ressaltar a Reforma Anglicana, os conflitos religiosos pre-

sentes na época e as disputas de poder pelo trono na contur-

bada vida política e amorosa do rei. A canonização de Tho-

mas Morus pela Igreja Católica também pode ser um tópico 

a ser explorado, pois sua transformação em “mártir” defensor 

do catolicismo pode ser considerada uma resposta da Igreja 

à Reforma Anglicana.

4. Que contexto da Península Itálica, durante 
o século XVI, levou Maquiavel a escrever 
O Príncipe?
Maquiavel escreveu o livro em uma península não unificada, 

com guerras e invasões estrangeiras constantes. A fragilidade 

de alguns governos italianos preocupava-o, se comparada 

com monarquias poderosas como a inglesa, a francesa e a 

espanhola. 

5. Indique como seria o funcionamento ideal 
de nossa sociedade no que diz respeito:

a) à economia (dinheiro);

b) à política;

c) ao trabalho.
Analise o posicionamento dos alunos, coloque seus projetos 

em discussão e debata com a classe as colocações dos gru-

pos, procurando sempre incentivar a criatividade dos estu-

dantes, bem como valores humanistas e éticos.

6. Quais são as diferenças entre os modelos 
da Ilha de Utopia e da Cocanha? Qual das 
duas lhe parece mais viável? Por quê?
Analise quanto seus ideais utópicos assemelham-se a 

um projeto estruturado, funcional, ou a um projeto mais 

livre, sem regras e ligado ao prazer, como a Cocanha. 

Aqui você pode relacionar a resposta dos alunos a cor-

rentes de pensamento semelhantes, como o hedonismo 

e o epicurismo.

proposta de questões para avaliação

A atividade a seguir encontrase no 
Caderno do Aluno, na seção Lição 
de casa. 
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1. Leia o trecho a seguir:

“Por natureza, todo homem tem Direi
to a tudo. A Lei Fundamental da Natu
reza. E porque sua condição de Homem 
(tal como declarada no Capítulo anterior) 
é uma condição de guerra de cada um 
contra cada um; situação na qual cada 
um é governado por sua própria Razão; 
e não há nada que possa utilizar que não 
o ajude a si mesmo a preservar sua vida 
contra a dos seus inimigos. Seguese que, 
em tal condição, cada homem tem Direi

“Originase aí a questão aqui discuti
da: se é preferível ser amado ou ser temido. 
Responderseá que se preferiria uma e ou
tra coisa; porém, como é difícil unir, a um só 
tempo, as qualidades que promovem aqueles 
resultados, é muito mais seguro ser temido 
do que amado, quando se veja obrigado a 
falhar numa das duas.”

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Capítulo XVII. 
Porto Alegre: L&PM, 2006.

pe não precisa dar contas de seus atos a nin
guém” (citado em Coletânea de documentos 
históricos para o 1o grau. São Paulo: SEE/
CENP, 1978. p. 79).

a) Aponte duas características do absolu
tismo monárquico.

O Absolutismo Monárquico se caracteriza pela intervenção 

direta do poder do rei em esferas que estão além da políti-

ca, como a economia e a sociedade. A justificativa do poder 

pode ser divina, como no caso da França.

b) Em que período o regime político des
crito no texto esteve em vigor?

O Absolutismo esteve em vigor nos séculos XV, XVI, XVII e 

XVIII. Em algumas re giões chegou ao século XIX.

c) Cite duas características dos governos 
democráticos atuais que sejam diferen
tes das mencionadas no texto.

Os governos democráticos atuais são participativos. Ao 

contrário da frase do texto de Bossuet, que afirma que 

“todo poder vem de Deus”, na democracia, o poder vem 

do povo, e os governantes precisam prestar contas de 

seus atos, diferentemente do trecho sobre o Absolutis-

mo, que afirma: “o príncipe não precisa dar contas de 

seus atos a ninguém”.

Professor, caso considere oportuno 
aprofundar o tema, proponha a questão a 
seguir.

 Leia o trecho:

 Maquiavel escreveu O Príncipe no início do 
século XVI. A partir do trecho apresenta
do, responda:

a) Qual foi a importância dessa obra de 
Maquiavel na época de sua produção?

A obra de Nicolau Maquiavel foi escrita durante a consoli-

dação dos Estados Modernos europeus. Há, durante todo o 

livro, lições de como um governante deve agir para que o 

poder seja adquirido e mantido em suas mãos.

b) Quais sistemas políticos Maquiavel cri
tica em sua obra?

O autor trata da distinção entre o poder político baseado no 

temor e no amor. Exalta, de maneira pragmática, a manu-

tenção do poder pelo temor e critica as relações de poder 

baseadas em laços de fidelidade.

A atividade a seguir encontrase na 
seção Você aprendeu? no Caderno 
do Aluno.

2. (Comvest/Vestibular Unicamp 2003) O 
grande teórico do absolutismo monárquico, 
o bispo Jacques Bossuet, afirmou: “Todo 
poder vem de Deus. Os governantes, pois, 
agem como ministros de Deus e seus repre
sentantes na terra. Resulta de tudo isso que 
a pessoa do rei é sagrada e que atacálo é 
sacrilégio. O poder real é absoluto. O prínci
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to a tudo; até mesmo ao corpo de outros 
homens.”

HOBBES, Thomas. Leviatã. p. 5455. Disponível 
em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/

DetalheObraForm.do?select_action=&co_
obra=3976>. Acesso em: 15 jul. 2013. Tradução Maria 

do Carmo Martins FontesDavis.

 A partir desse trecho, aponte as principais 
características do pensamento de Thomas 
Hobbes e justifique o poder absolutista do 
rei, segundo as justificativas do autor.
A partir do texto citado, podemos perceber que o autor 

justifica o poder real apontando uma condição natural do 

homem de “guerra contra seus semelhantes”; o poder real 

torna-se uma necessidade para que não sejam “guiados pela 

própria razão”. Dessa forma, o poder real instaura-se para 

preservar a “segurança” e a sociedade. 

proposta de Situação de  
recuperação

Inicialmente, você pode retomar os trechos 
de Maquiavel, Morus e Hobbes estudados nes
ta Situação de Aprendizagem. Em seguida, 
você pode solicitar que os alunos identifiquem 
as ideias centrais de cada um, apontando as 
características essenciais de seu pensamento. 
Solicite que realizem uma pesquisa a respeito 
do contexto social em que os teóricos viveram 
e que destaquem os seguintes temas essenciais 
para o período: a transição do Feudalismo para 
o  capitalismo comercial, o desenvolvimento da 
burguesia e a centralização política, temas que 
nortearão a produção de um texto histórico 
que eles irão elaborar após a pesquisa. Não se 
esqueça de solicitar as fontes consultadas.

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

Livros

FRANCO JÚNIOR, Hilário. Cocanha, várias 
faces de uma utopia. Cotia: Ateliê, 1998. Livro 

sobre as utopias populares da Idade Média e 
da Idade Moderna.

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Porto 
Alegre: L&PM, 2006. Existem numerosas edi
ções de bolso do livro de Maquiavel que po
dem ser colocadas como sugestão de leitura 
para os alunos.

MORUS, Thomas. Utopia. Tradução Marcelo 
Brandão Cipolla e Jefferson Luiz Camargo. 3. 
ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. O 
livro de Thomas Morus  também está acessí
vel em inúmeras edições. Registre que se trata 
de uma leitura muito estimulante para moti
var o trabalho interdisciplinar. 

SKINNER, Quentin. As fundações do pensa-
mento político moderno. São Paulo: Compa
nhia das Letras, 1996. Tratase de um grande 
manual de estudos políticos, com vários capí
tulos que contemplam o tema estudado para 
uma leitura de aprofundamento. 

Artigo

LOPES, Marco A. Uma história da ideia de uto
pia: o real e o imaginário no pensamento político 
de Thomas Morus. História: Questões & Debates. 
n. 40, p. 137153, 2004. Disponível em: <http://
ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/historia/article/
view/2740/2277>. Acesso em: 22 maio 2013.

Filmes

Elizabeth. Direção: Shekhar Kapur. Inglaterra, 
1998. 123 min. 16 anos. O filme retrata o rei
nado de Elizabeth I, coroada rainha em 1554, 
após a Reforma Religiosa de Henrique VIII, e 
traça um panorama do Absolutismo inglês. 

Um homem para todas as estações (A man for 
all seasons). Direção: Fred zinnemann. In
glaterra, 1966. 120 min. Livre. Narra a vida de 
Thomas Morus, desde seus estudos até a sua 
decapitação na Torre de Londres.
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SITUAçãO DE APRENDIzAgEM 4
INTERAçÕES CULTURAIS

Esta Situação de Aprendizagem aborda os 
encontros entre europeus e as civilizações da 
África e América. 

A produção didática a respeito dos encon-
tros entre europeus e povos de outros conti
nentes, em sua grande maioria, contemplou 
os pressupostos expansionistas – destacando, 
sobretudo, os interesses comerciais, responsá
veis pela abertura de novas rotas marítimas a 
partir da Europa, colocando em segundo pla
no a dinâmica, por assim dizer, humana dos 
contatos e das trocas culturais.

A Situação de Aprendizagem aqui propos
ta, conquanto não desconsidere os aspectos 
ligados ao capitalismo mercantilista e à for

mação do mercado mundial, visa ampliar o 
enfoque dos processos de interação cultural 
que acompanharam a expansão europeia a 
partir do final do século XV e início do XVI.

Nosso objetivo é contribuir para o rompi
mento das habituais hierarquizações instituí
das no trato dessa temática, assentadas em 
valores ligados às ideias de progresso e evolu
ção e opostos binários, como bárbaros e civi
lizados ou desenvolvidos e atrasados. 

Assim, você poderá conduzir os alunos a 
uma reflexão orientada sobre a importância 
de respeitar a diversidade cultural e esclarecer 
sobre a fábula das três raças formadoras da 
nação brasileira. 

conteúdos e temas: encontros entre europeus e as civilizações da África e América.

competências e habilidades: identificação e valorização da diversidade cultural.

Sugestão de estratégias: análise documental, interpretação textual e pesquisa.

Sugestão de recursos: excertos de documentos de época e de história sobre o tema, imagens e sites.

Sugestão de avaliação: escrita.

Sondagem e sensibilização

Sugerimos duas propostas de aulas que 
poderão auxiliálo na apresentação dos con
teúdos ligados aos encontros entre europeus e 
as civilizações da África e da América. Lem
bramos que, entre uma e outra, você poderá 
desenvolver como tema a expansão marítima 
e colonial europeia. 

Como forma de despertar o interesse dos alu
nos para o tema, você pode colocarlhes a seguin
te questão, reproduzida no Caderno do Aluno:

1. Os encontros entre os povos da Europa 
e de civilizações da África e da América 
sempre foram associados à ótica dos co
lonizadores europeus, entendidos como 
os que levavam o progresso, a paz e a 
ordem àqueles que deveriam ser colo
nizados – os “outros”, os “diferentes”. 
Para iniciar as discussões desta Situação 
de Aprendizagem, na qual serão traba
lhados esses conteúdos, reflita sobre a 
seguinte questão: Quais motivações le
varam os europeus a sair de suas fron
teiras? 
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O encontro entre europeus e povos da África, da Ásia e da 

América foi pautado por relações de colonialismo e im-

perialismo, pelas quais se reconhecia e se postulava uma 

hierarquização entre os grupos sociais – entre os descobri-

dores e os descobertos, os desenvolvidos e os atrasados, os 

“bárbaros” e os civilizados. Dessas dicotomias resultaram, 

à época desses encontros, uma percepção do europeu 

como membro de uma raça superior à de todos os outros 

povos, o que lhe conferia direitos sobre estes. Hoje, temas 

como miscigenação, racismo e violência racial no mun-

do contemporâneo também se originam da ideia de uma 

“raça” original, pura e superior, que, por acreditar nisso, 

estabelece uma distinção. 

As repostas a essa questão podem ser 
várias, mas é importante que se valorize as 
respostas ligadas às políticas dos Estados 
(guerras, expansionismo territorial, desloca
mentos de rotas comerciais etc.). 

1a etapa 

Os encontros entre europeus e povos da 
África, Ásia e América estão associados à 
época dos processos de colonização e à ex
pansão e exploração colonial de países como 
Portugal, Espanha e Inglaterra: “A tradição 
histórica associa a expansão desses países ao 
descobrimento de terras longínquas nas Ín
dias Ocidentais e, depois, à instalação de en
trepostos ao longo das rotas para a África, 
para a Índia e para a Ásia”a.

A esse largo movimento foi associada a 
crença de que se tratava de levar a civilização 
aos não europeus, podemos entender também 
aos não brancos, hierarquizando valores e 
modos de vida a partir de práticas constan
tes de imposição e substituição das culturas 
locais. A interpretação desses encontros pela 
historiografia tradicional por longa data 
baseouse em um modelo etapista de análise 
historiográfica. Segundo esse modelo, teria 

ocorrido primeiro a colonização e depois a 
resistência dos povos colonizados. Frequen
temente, desconsiderouse que as “descoloni
zações” foram processos, ao longo dos quais 
diferentes embates foram travados entre “co
lonizadores” e “colonizados”. Para tratar des
sa questão, é importante que você trabalhe a 
não passividade dos povos dominados diante 
dos colonizadores. 

A mitificação de navegantes descobridores, 
como Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo, 
Vasco da gama, Pedro Álvares Cabral e Fer
nando de Magalhães, e a glorificação de seus  
feitos, ao longo das lutas pelo controle das ro
tas marítimas e expansão dos impérios, podem 
ser entendidas como importantes aspectos  
a ser problematizados por você, contrapondo a 
violência do processo de exploração colonial 
e o massacre das populações locais resultante 
dos contatos entre as culturas. 

Antes de trabalhar o tema a partir da 
ótica aqui sugerida, solicite aos alunos que 
realizem uma pesquisa documental, bus
cando nas narrativas dos descobridores e 
viajantes informações sobre seus primeiros 
contatos com os povos encontrados. Por 
exemplo: Diários de Cristóvão Colombo, 
relatando a descoberta da América; Cartas 
de Américo Vespúcio; Carta de Pero Vaz de 
Caminha. 

Professor, a Situação de Aprendizagem 
é iniciada no Caderno do Aluno com a pro
posição de uma atividade de Pesquisa in
dividual. Nela, os alunos são estimulados 
a verificar as diferenças e a compreender 
como ocorreram os primeiros contatos en
tre distintas civilizações e suas implicações. 
Para isso, eles devem pesquisar representa
ções como pinturas ou cartas que registrem 
tais encontros. 

a FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas às independências – séculos XIII a XX. Tradução Rosa Freire D’Aguiar. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
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Peça aos alunos que desenvolvam, 
individualmente e por escrito, a re
flexão proposta a seguir, presente 

na seção Lição de casa, no Caderno do Aluno. 

Sobre o tema “Encontros entre europeus 
e as civilizações da África e da Améri
ca”: O que se pode deduzir a respeito da 
palavra encontros? O que houve de co
mum nesses encontros? Que outro resul
tado esses encontros poderiam ter tido? 
Explore com os alunos o termo “encontros”, problema-

tizando-o e estimulando a perspectiva crítica em relação 

às ocorrências relacionadas ao tema, como invasão, ocu-

pação de territórios e exploração de recursos. Ajude-os na 

reflexão de forma que os conceitos de “conquista” e “domi-

nação” sejam relacionados ao termo “encontros”. Ao final, 

aponte que os resultados desses encontros poderiam ter 

sido diferentes se os valores fossem outros e não eurocên-

tricos e mercantilistas. 

2a etapa

introdução ao tema 

Após a realização da pesquisa, promova 
uma discussão acerca das diferentes contri
buições apresentadas, procurando envolver 
todos os alunos. Na discussão, os seguintes 
aspectos deverão ser ressaltados: choque 
entre culturas, tentativas de comunicação, 
interações etc. 

é importante que se valorize, sobretudo, a 
análise das reações dos povos locais, pois mes
mo que sejam sempre documentadas à luz das 
visões dos europeus, é possível refletir, critica
mente, sobre elas. Considere o fato de que, com 
frequência, os descobridores não consideraram 
os modos de vida dos habitantes locais, sua re
ligiosidade, formas de organização social etc. 

Ouça os alunos a respeito de suas respecti
vas pesquisas e problematize o conteúdo apre

sentado. Em seguida, é possível propor aos 
alunos a realização da seguinte atividade:

2. Com a pesquisa individual realizada sobre o 
encontro de um dos grupos estudados (afri
canos e americanos) com os europeus, após 
as discussões em sala de aula e a apresenta
ção dos resultados das pesquisas feitas pe
los colegas, anote, a seguir, dados  referentes 
aos grupos não pesquisados por você.

3a etapa

Encerramento 

Com base nas perguntas anteriormente re
passadas e respondidas pelos alunos, estabele
ça uma discussão com a turma.

Após, ou mesmo durante, as discussões, 
uma outra atividade poderá ser desenvolvida, 
aprofundando as análises propostas. Indague 
aos alunos: 

3. Com base nas discussões anteriormente 
realizadas, que relações podem ser feitas 
entre os conteúdos tratados e temas como  
miscigenação, racismo e violência racial no 
mundo contemporâneo?

Faça uso de questões atuais presentes na 
mídia, que, infelizmente, são constantes e co
nhecidas. Você pode solicitar, também, a ela
boração de um texto dissertativo a partir da 
proposta a seguir:

4. Selecione uma matéria jornalística cujo con
teúdo retrate uma situação de racismo ou 
violência racial. Depois, redija um texto que 
comente a matéria à luz dos conteúdos tra
balhados nesta Situação de Aprendizagem, 
analisando de forma crítica as permanências 
relacionadas à ocorrência de choque cultural 
e os preconceitos entre diferentes grupos.
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“[...] De África tem marítimos assentos; 
é na Ásia mais que todas soberana; 
Na quarta parte nova os campos ara; 
E, se mais mundo houvera, lá chegara.”

CAMÕES, Luiz Vaz de. Os lusíadas, Canto VII. 
Disponível em:  <http://www.dominiopublico.gov.br/

download/texto/ua000178.pdf>. Acesso em: 20 maio 2013.

proposta de questões para avaliação

As questões sugeridas a seguir en
contramse na seção Você apren
deu? do Caderno do Aluno.

1. Os versos a seguir são representativos do 
expansionismo português no século XVI. 
Que motivações poderiam ser atribuídas a 
esse processo? 

 nota: A “quarta parte nova” é uma alu
são à América, sendo Europa, Ásia e 
África entendidas como as três partes do 
mundo. 
É importante que os alunos considerem que, para além das 

motivações de ordem pessoal, eram interesses de fundo 

mercantil que moviam a empresa das navegações, visando 

buscar e expandir rotas marítimas (principalmente, pela rea-

lização do périplo africano –  o contorno da África), conquis-

tando e dominando diferentes territórios. 

2. Leia o trecho: 

“Como já disse, nossos espanhóis desco
briram, percorreram, converteram enorme
mente terras em sessenta anos de conquista. 
Nunca nenhum rei e nenhuma nação percor
reram e subjugaram tantas coisas em tão 
pouco tempo, como nós fizemos, nem fize
ram nem mereceram o que nossas gentes fi

zeram e mereceram pelas armas, pela nave
gação, pela pregação do Santo Evangelho e 
pela conversão dos idólatras. é por essa ra
zão que os espanhóis são perfeitamente dig
nos de louvor. Abençoado seja Deus que lhes 
deu essa graça e esse poder.” 

gOMARA, López de. Historia general de las Indias. 
Apud: FERRO, Marc. História das colonizações: 
das conquistas às independências, séculos XIII a 
XX. Tradução Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. p. 49.

 Interprete o documento citado. 
Deseja-se que os alunos ressaltem que as navegações espa-

nholas, assim como outras, pretendiam expandir rotas maríti-

mas, colonizar e catequizar os índios; em resumo, subjugá-los. 

Para tanto, os espanhóis se valeram da imposição, pela força, 

de seus valores culturais, exterminando as culturas indígenas. 

3. Leia o trecho:

“Têm alma os índios e negros? Onde fo
ram parar os terríveis monstros marinhos e 
a zona tórrida do Equador, capaz de tudo 
queimar? Cadê o caos? Por que povos bár
baros e infiéis conseguiram acumular tantas 
coisas? Como essa gente pode viver sem o 
verdadeiro Deus? Quem explica essa indife
rença pelo ouro se nós matamos e morremos 
por ele? Afinal quem tem razão?”

AMADO, Janaína; gARCIA, Ledonias Franco. 
Navegar é preciso: grandes descobrimentos marítimos 

europeus. São Paulo: Atual, 1999. p. 6263.

 Essas foram perguntas que os europeus do 
século XVI registraram em seus diá rios de 
viagens. Os grandes descobrimentos trans
formaram a vida dos povos europeus e dos 
povos que eles encontraram. Nesse senti
do, no que se refere aos desdobramentos 
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desse encontro entre europeus e não euro
peus, assinale a alternativa cor reta: 

a) essa convivência constituiu uma das expe
riências mais fascinantes para os europeus, 
pois significou confrontar sua própria ci
vilização e abrir mão das suas convicções 
sobre o certo, o errado e o ético.

b) a fim de garantir as conquistas e delas ti
rar melhor proveito, os europeus tiveram 
de enfrentar as diferenças entre eles e os 
povos encontrados, geralmente respei
tando seus costumes, idiomas e religiões.

c) para os povos conquistados, os desco
brimentos e a posterior conquista euro
peia significaram uma mudança positiva 
em seus destinos. Eles conheceram ho
mens diferentes, que trouxeram novas 
técnicas, costumes, valores e crenças.

d) a partir do contato com os europeus, 
muitos africanos, asiáticos e americanos 
tiveram de reorganizar sua maneira de 
viver, o que implicou uma nova confi
guração da cultura anteriormente exis
tente, transformada pela presença dos 
europeus e de seus valores. 

O choque cultural marcou as relações entre europeus e os 

povos de outros continentes a partir dos chamados Grandes 

Descobrimentos. Os interesses europeus levaram ao subjugo 

de povos que tiveram a sua cultura transformada a partir de 

relações de dominação.

4. Leia o trecho: 

 A respeito dessa citação, é correto afirmar 
que: 

a) os colonizadores ingleses acreditavamse 
superiores aos povos conquistados e aos 
demais colonizadores.

b) no contato com outros povos, os ingle
ses ensinavam e aprendiam, constituin
dose, assim, um mútuo processo de 
trocas culturais.

c) franceses e ingleses, ao contrário dos es
panhóis, estiveram à frente da empresa 
colonial.

d) o chamado “fardo do homem branco” 
foi, predominantemente, conduzido por 
franceses e espanhóis.

A postura eurocêntrica marcou as relações entre euro-

peus e povos conquistados. No entanto, os ingleses vão 

além, considerando-se superiores a outros europeus. A 

colonização, por sua vez, era vista como uma tarefa que 

cabia ao homem branco, mas este deveria preservar a si e 

à sua cultura do contato direto com povos considerados 

inferiores. 

“‘Acredito nesta raça...’, disse Joseph 
Chamberlain, em 1895. Ele entoava um 
hino imperialista à glória dos ingleses e cele
brava um povo cujos esforços superavam os 
de seus rivais franceses, espanhóis e outros. 

Aos outros povos, ‘subalternos’, o inglês 
levava a superioridade de seu savoir-faire, 
de sua ciência também; o ‘fardo do homem 
branco’ era civilizar o mundo, e os ingleses 
mostravam o caminho. Essa convicção e 
essa missão significavam que, no fundo, os 
outros eram julgados como representantes 
de uma cultura inferior, e cabia aos ingle
ses, ‘vanguarda’ da raça branca, educálos, 
formálos – embora sempre se mantendo à 
distância.”

FERRO, Marc. História das colonizações: das 
conquistas às independências – séculos XIII a XX. 

Tradução Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. p. 39.
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propostas de Situações de 
recuperação

proposta 1

Solicite aos alunos que elaborem um texto 
dissertativo, a partir da pesquisa realizada e 
das aulas sobre as consequências do encontro 
do europeu com os habitantes da América e 
da África. 

proposta 2

Racismo, colonialismo e imperialismo 
são três temas interligados. Quais são suas 
relações? Faça um texto analisando isso, 
utilizando argumentos históricos desenvol
vidos nesta Situação de Aprendizagem. Re
tome suas anotações de aula para realizar 
essa tarefa.

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

Livro

FERRO, Marc. História das colonizações: das 
conquistas às independências – séculos XIII  

a XX. Tradução Rosa Freire D’Aguiar. 
Companhia das Letras: São Paulo, 2006. 
Livro referência para pesquisas sobre as 
conquistas e independências, pois apre
senta vasto panorama temporal, das ex
pansões europeias da Modernidade à 
mundialização da economia no século XX, 
e territorial, das colonizações orientais e 
ocidentais.

Artigo

HERSCHMANN, Micael; PEREIRA, Carlos 
Alberto Messeder. E la Nave Va… As celebra
ções dos 500 anos no Brasil: afirmações e dis
putas no espaço simbólico. Estudos Históricos, 
Rio de Janeiro, v. 14, n. 26, 2000. p. 203215.  
Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ 
ficheiros/7056.pdf>. Acesso em: 22 maio 2013. 
O artigo é uma crítica às celebrações dos 500 
anos do descobrimento do Brasil e preten
de analisar, com base na mídia, os conflitos 
que se estabeleceram entre uma comemora
ção oficial e outra de caráter contestatório, 
organizada por diferentes grupos e/ou parti
dos políticos, em especial representantes de 
grupos indígenas, populações negras orga
nizadas e membros do Movimento dos Sem 
Terra (MST).

SITUAçãO DE APRENDIzAgEM 5 
SISTEMAS COLONIAIS EUROPEUS – A AMéRICA COLONIAL

Professor, para essa Situação de Aprendi
zagem o aluno deve ter compreensão sobre os 
sistemas coloniais europeus implementados em 
diversas regiões do mundo a partir do século 
XVI. Assim, destacamos os seguintes temas:

 f principais regiões de colonização na Amé
rica e no mundo;

 f características do capitalismo mercantilista;
 f peculiaridades de cada processo de ocupação.

A formação da América colonial na Ida
de Moderna foi marcada pelo mercantilismo 
europeu e pela supremacia branca e eviden
ciou diversas modelagens socioeconômicas, 
provocadas pela diversidade de interesses que 
motivavam os colonizadores, ou pela plura
lidade do continente ocupado. Destacamos, 
nesta Situação de Aprendizagem, os modelos 
de Portugal, Espanha, Inglaterra e França 
e as peculiaridades e características comuns 
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Conteúdos e temas: sistemas coloniais europeus.

Competências e habilidades: comparar processos de formação socioeconômica, relacionandoos a seus 
contextos histórico e geográfico.

Sugestão de estratégias: discussão em sala de aula, atividade individual e em grupo e leitura de textos.

Sugestão de recursos: textos, excertos de documentos históricos, livros didáticos, sites e mapa.

Sugestão de avaliação: trabalho em grupo e individual.

das colonizações que essas potências mercan
tilistas empreenderam na América. O objeti

a CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
b  Para saber mais consulte: LESSA, Luísa galvão. As línguas da América Latina. Disponível em: <http://luisalessa.blogspot.com.

br/2013/02/aslinguasdaamericalatina.html>. Acesso em: 21 maio 2013.

vo é facilitar ao aluno a diferenciação entre 
eles, por meio de uma atividade em grupo.

Sondagem e sensibilização

Você pode iniciar o trabalho apresentando 
o mapa do continente americano e perguntan
do quais são os idiomas falados nas Américas.

Professor, a Situação de Aprendizagem é 
iniciada, no Caderno do Aluno, com uma ati
vidade, na seção Para começo de conversa, que 
introduz a reflexão sobre a formação da Amé
rica colonial ao apresentar o quadro linguísti
co da América do Sul e relacionar as línguas 
europeias introduzidas pelos colonizadores 
e as línguas nativas, que hoje se encontram 
em processo de extinção. Posteriormente, são 
apresentadas diversas perguntas sobre o pa
norama linguístico e solicitase aos alunos que 
organizem as informações obtidas na pesquisa 
e discutidas pelo grupo. Para isso, divida a sala 
da maneira mais oportuna, entre os países e 
diferentes modelos de colonização. Você pode 
sugerir aos alunos que sistematizem os dados, 
registrando no Caderno as características do 
modelo colonial implementado nas Américas, 
para apresentálos aos colegas de classe.

Você pode enfatizar aos alunos o fato de 
que não são falados somente idiomas europeus 

na América, há uma grande quantidade de lín
guas indígenas e, em alguns países, como o Pa
raguai, essas línguas são consideradas oficiais. 

Segundo a Cambrigde encyclopedia of  
languagea, há mais de 70 línguas no México e na 
América Central e 500 na América do Sul, vá
rias delas em extinção. Dos 21 países da Améri
ca Latina, 16 consideram unicamente o espanhol 
como língua oficial. Somente Peru e Paraguai 
declaram línguas indígenas como oficiaisb.

Por que, apesar da enorme quantidade, as 
línguas indígenas estão desaparecendo? Por 
que a língua espanhola predominou no con
tinente americano? Por que o português ficou 
concentrado no Brasil? 

As diferentes formas de colonização euro
peia na América respondem a essas questões. 

1a etapa

O excerto inserido a seguir, também 
apresentado no Caderno do Aluno, 
na seção Leitura e análise de texto, é 
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a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, tam
bém conhecida como a “Certidão de Nasci
mento do Brasil”, de acordo com Fernando 
Antonio Novaes. Depois da leitura do texto, 
sugerimos que você, professor, proporcione 
uma discussão em sala sobre o tema do etno
centrismo na maneira como os portugueses 
descreveram as populações indígenas da Amé
rica. Para tanto, estimule os alunos a destaca
rem a forma como Caminha apresenta os 
indígenas e seus modos a partir de sua própria 

lógica cultural, marcada por uma visão de 
mundo cristã. Com base nessa discussão, é pos
sível introduzir o tema da resistência indígena 
ao processo de colonização e do genocídio in
dígena no continente americano, provocado 
pela colonização portuguesa orientada segun
do essa perspectiva etnocêntrica. Caso julgue 
adequado, como preparação para a discussão, 
sugira uma pesquisa sobre o conceito de etno
centrismo, o que auxiliaria o posicionamento 
dos alunos diante do tema.

“A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. 
Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergo
nhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo 
furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um 
fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. [...] Os cabelos deles são corredios. E andavam 
tosquiados, de tosquia alta antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das 
orelhas. 

[...] Pareceme gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam 
logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E portanto se 
os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, 
segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual praza 
a Nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir
seá facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons 
corpos e bons rostos, como a homens bons. E o Ele nos para aqui trazer creio que não foi sem causa. E 
portanto Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. 
E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim! [...]”

Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500. Carta a El-Rei D. Manuel, Dominus. Texto proveniente de: A Biblioteca Virtual do 
Estudante Brasileiro. Textobase digitalizado por: NUPILL – Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística – 

Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000292.pdf>. 
Acesso em: 19 ago. 2013.

2a etapa

Professor, você pode propor aos alunos 
uma atividade de pesquisa em grupo, apresen
tada, também, no Caderno do Aluno, sobre 
a colonização dos atuais países do continen
te americano, para que, desta maneira, eles 
identifiquem as características particulares 
dos diferentes sistemas coloniais europeus 
implementados na América. Sugerimos o ro

teiro a seguir, sem nomeálo, para que, após 
a apresentação dos grupos, os demais colegas 
possam inferir o país pesquisado por meio das 
características do sistema colonial. 

 f metrópole e concentração colonial predo
minante, litorânea ou interiorana;

 f interesses econômicos da metrópole, ati
vidades agrícolas e extrativistas (vegetal e 
mineral), ou atividade agrícola de policul
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tura local, e relação comercial estabelecida 
com a metrópole;

 f tipo de trabalho empregado nas principais 
atividades econômicas;

 f caracterização social e política das elites 
coloniais;

 f relação estabelecida entre as elites colo
niais e as populações indígenas e africa
nas;

 f influência e atuação da Igreja Católica e a 
liberdade religiosa.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

Professor, para realizar a avaliação suge
rimos que você verifique o cumprimento do 
objetivo da atividade de pesquisa da Situação 
de Aprendizagem, que era a identificação e di
ferenciação dos sistemas coloniais implemen
tados na América, por meio da observação e 
seleção das características comentadas a se
guir. Você também pode solicitar aos alunos o 
registro por escrito da pesquisa. 

 f Metrópole Portugal: aplicase ao Brasil.
Metrópole Espanha: abrange quase todo  
o continente, com exceção de parte do Bra
sil e da América do Norte. Contudo, ressalte 
que a Espanha dominou também parte do 
que hoje é o território estadunidense, brasi
leiro e haitiano, já que o Tratado de Tordesi
lhas lhe assegurava grande parte da América.

Metrópole França: aplicase ao Haiti, à 
guiana Francesa e ao território da Loui
siana, que é localizado no atual território 
estadunidense (vales dos rios Mississipi e 
Missouri) e canadense (região de Quebec).
Metrópole Inglaterra: aplicase aos Esta
dos Unidos da América.

 f Concentração predominantemente litorâ
nea: aplicase ao colonialismo português e 
inglês, principalmente.

Concentração predominantemente interio
rana: característica marcante da coloniza
ção espanhola na América. As terras do 
litoral eram simples acessos para as terras 
templadas ou frias.

 f Atividades agrícolas e extrativistas (vegetal 
e mineral): característica presente em todas 
as regiões citadas, seja por meio do extrati
vismo de peles, madeiras e metais preciosos 
ou do cultivo de canadeaçúcar e algodão. 

Atividade agrícola de policultura local: foi 
marcante, principalmente em virtude de ques
tões climáticas locais, no norte das colônias 
inglesas. Segundo Leandro Karnal, “essa 
questão climática favoreceu o surgimento, 
único no universo colonial das Américas, de 
um núcleo colonial voltado à policultura, ao 
mercado interno, e não totalmente condicio
nado aos interesses metropolitanos” . 

 f Dependência comercial: a metrópole mo
nopolizava a comercialização dos produtos 
da colônia com os demais países, exclusivo 
comercial.

Relativa liberdade comercial: foi uma exce
ção do quadro da colonização, característi
ca das colônias inglesas do norte.

 f Trabalho escravo indígena e africano: ca
racterística marcante em toda a coloniza
ção americana.

 f Elite caracterizada pela atuação dos cha
petones (origem europeia): referese à elite 
colonial da América espanhola, represen
tada por administradores da Coroa.
Elite formada por senhores de engenho 
(proprietários rurais): característica da co
lonização do Brasil.

 f Miscigenação marcante entre europeus, 
indígenas e africanos: aplicase ao Brasil, 
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Haiti e colônias espanholas, mas não cons
tituiu uma característica da colonização 
inglesa.

Extermínio total da população indígena: 
nas Antilhas o extermínio indígena levou 
à adoção do trabalho escravo africano em 
larga escala. Característica do Haiti, no 
caso aqui sugerido.

 f Relativa liberdade religiosa: presente nas 
regiões coloniais inglesas.

Predominância da Igreja Católica: caracte
rística das regiões coloniais portuguesas e 
espanholas.

Para finalizar esta Situação de Aprendiza
gem, é possível propor aos alunos a realização 
das atividades Pesquisa individual e Pesquisa 
em grupo, presentes no Caderno do Aluno. A 
primeira pede uma investigação sobre como três 
países do continente abordam, historicamente, 
o passado indígena e africano. A segunda pro
posta pede uma pesquisa sobre as principais 
influências do passado colonial português na 
formação do atual território brasileiro.

proposta de questões para avaliação

As duas questões sugeridas a se
guir encontramse no Caderno do 
Aluno, na seção Lição de casa.

“No limite do cômico, aqueles que apelam para a explicação de colônias de povoamento e explo
ração parecem dizer que, caso um colono em Boston no século XVII encontrasse um monte de ouro 
no quintal, diria: ‘não vou pegar este ouro porque sou um colono de povoamento, não de exploração; 
vim aqui para trabalhar e não para ficar rico e voltar’. Quando os norteamericanos encontraram, 
enfim, ouro na Califórnia e no Alasca, o comportamento dos puritanos não ficou muito distante do 
dos católicos das Minas gerais. A cobiça, o arrivismo e a violência não parecem muito dependentes da 
religião ou da suposta ‘raça’.”

KARNAL, L.; FERNANDES, L. E.; MORAIS, M.V.; PURDY, S. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI.  
3. ed. São Paulo: Contexto, 2011. p. 29. <http://www.editoracontexto.com.br>.

1. Segundo os autores, há uma distinção en
tre colônias de povoamento e de explora
ção? Em que trecho do texto isso pode ser 
notado? Explique.
Os autores criticam a diferenciação convencional entre a co-

lonização inglesa e portuguesa, sendo a inglesa um processo 

de povoamento, em que os colonos estariam comprometi-

dos com a construção de um novo país, e não com a explo-

ração de suas terras. 

2. Além da procura por ouro nas colônias in
glesas e portuguesas, cite outra semelhança 
entre elas.
Há diversas semelhanças entre as duas colônias: a produ-

ção de gêneros agrícolas que serviam ao mercado europeu 

(como a cana-de-açúcar e o algodão), a escravidão africana 

e a formação de latifúndios. O Brasil colonial aproxima-se 

mais das colônias do sul dos Estados Unidos.

As questões a seguir estão inseridas 
na seção Você aprendeu? no Cader
no do Aluno.

1. (Fuvest 2004) Comparando as colônias da 
América portuguesa e da América espa
nhola, podese afirmar que:

a) as funções dos encomenderos foram 
idênticas às dos colonos que receberam 
sesmarias no Brasil.
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b) a mão de obra escrava africana foi a 
base de sustentação das atividades mi
neradoras, em ambas as colônias.

c) a atuação da Espanha, diferente da de 
Portugal, foi contrária às diretrizes mer
cantilistas para suas colônias.

d) as manufaturas têxteis foram proibidas 
por ambas as Coroas e perseguidas as 

“Outra coisa importante a acrescentar: que até hoje, desde o início, os espanhóis não tiveram mais 
cuidado ao procurar que lhes fosse pregada a fé em Jesus Cristo a aqueles povos, do que se fossem cães 
ou outros animais; antes proibiram os religiosos do principal intento de pregar, com muitas aflições e 
perseguições que lhes causaram, porque lhes parecia um impedimento para adquirir o ouro e as rique
zas que sua cobiça lhes prometia.”

LAS CASAS, Frei Bartolomé de. Breuissima relacion de la destruycion de las Indias: colegida por... fray  
Bartolome de las Casas o Casaus de la orden de Sa[n]cto Domingo. Disponível em: <http://bdh.bne.es/bnesearch/

detalle/2177156>. Acesso em: 21 maio 2013. Tradução Maria Lucia de Oliveira Marques. 

tentativas de sua implantação.

e) as atividades agrárias e mineradoras se 
constituíram na base das exportações 
das colônias das duas Américas.

As colonizações de Espanha e Portugal na América desen-

volveram atividades mineradoras e agrárias que serviam ao 

mercado europeu de suas metrópoles.

2. (Unesp 1999 – Adaptada). Leia o texto:

No contexto da colonização espanhola na 
América, é possível afirmar que:

a) existia concordância entre colonizadores 
e missionários sobre a legitimidade de 
sujeitar os povos indígenas pela força.

b) os missionários influenciaram o proces
so de conquista para salvar os índios da 
cobiça espanhola.

c) colonizadores, soldados e missionários 
respeitavam os costumes, o modo de 
vida e a religião dos povos nativos.

Com o advento da abolição em 1888 e a Proclamação da República em 1889, o Brasil passava por 
mudanças profundas em seu contexto político, econômico e social. Havia a necessidade de se traçar 
e consolidar o Estado brasileiro. Neste novo Estado não haveria espaço para raças inferiores, leiase 
“não brancas”, pois a elite intelectual e financeira assimilou as teorias cientificistas raciais difundidas 
pelo continente europeu desde o século XVIII. Adotaram a tese de que o “atraso” do país não se devia 
ao secular sistema escravista, e sim, ao fato de o Brasil possuir muitos negros, indígenas e mestiços. 

d) os padres condenavam as atitudes dos 
soldados porque pretendiam ficar com 
as riquezas das terras descobertas.

e) os missionários condenavam o uso da 
força e propunham a conversão religio
sa dos povos indígenas.

Houve, durante o Período Colonial, um esforço da Igreja em 

converter os índios ao cristianismo, e, em algumas regiões, os 

padres jesuítas, como Bartolomeu de Las Casas, discordaram 

do extermínio promovido pelos conquistadores.

3. Leia o texto:
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“Os escravos trabalhavam na terra e, como os camponeses revolucionários de qualquer lugar, de
sejavam o extermínio de seus opressores. Mas, trabalhando e vivendo juntos em grupos de centenas 
nos enormes engenhos de açúcar que cobriam a Planície do Norte, eles estavam mais próximos de um 
proletariado moderno do que qualquer outro grupo de trabalhadores daquela época, e o levante foi, 
por essa razão, um movimento de massas inteiramente preparado e organizado. Pela dura experiência, 
aprenderam que esforços isolados estavam condenados ao fracasso, e nos primeiros meses de 1791, 
dentro e nos corredores de Le Cap, eles estavam se organizando para a revolução. [...]

O plano foi concebido em escala massiva e eles visavam ao extermínio dos brancos e a tomada da 
colônia para si. [...].”

JAMES, C.L.R. “As massas de São Domingos começam”. In: Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São 

Domingos. Tradução Afonso Teixeira Filho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2000, p. 9192.

Após a leitura do excerto, elabore um pe
queno texto que explique a adoção da política 
de branqueamento pela elite brasileira.

A solução apresentada pela elite brasileira para resolver o 

problema de viver em um país com a maioria de sua popu-

lação sendo considerada inferior foi incentivar a imigração 

maciça europeia para branquear a nação.

proposta de Situação de 
recuperação

Os processos de independência do Brasil 
e do Haiti resultaram em contextos políticos, 
sociais e econômicos muito diferentes.

No caso brasileiro, a independência pos
sibilitou a manutenção da dinastia de Bra

Como corolário dessa tese, a elite adotou uma fórmula simples: branquear o país. Desta forma, o 
governo republicano passou a subsidiar e incentivar a imigração europeia para branquear a nação e 
proibiu a entrada de não brancos no país.

gança no comando e o regime monárquico 
hereditário. Além disso, as bases econômicas 
da produção agrícola não foram afetadas, 
possibilitando a manutenção de grandes la
tifúndios, nos quais a mão de obra era quase 
exclusivamente de escravos africanos, con
trolados por proprietários brancos.

O excerto a seguir traça um panorama do 
processo de independência do Haiti e permite 
a comparação entre este e o caso brasileiro. A 
partir das aulas ministradas e da leitura do 
excerto, solicite ao aluno que elabore um tex
to dissertativo no qual trabalhe com a ques
tão do supremacismo branco dos europeus 
nas colônias americanas e como isso resultou 
nos processos de independência distintos nos 
casos específicos do Brasil e do Haiti.

As dissertações devem abordar a temática de expropriação 

do processo de colonização, os abusos da escravidão afri-

cana, inclusive a coisificação do ser humano, a supremacia 

branca. As diferenças entre os processos de independên-

cia no Haiti e no Brasil são respectivamente:

1. No Haiti ocorreu uma revolução organizada e realizada 

pelos escravos africanos e seus descendentes e, conse-

quentemente, a sua independência da França e o fim da 

escravidão. 

2. Já no Brasil, o processo de independência ocorreu de 

forma pacífica, com a manutenção do status quo, inclusi-

ve com a manutenção da escravidão dos africanos e seus 

descendentes, optando, também, pela continuidade da 

bandeira de Bragança.

HISTORIA_CP_2s_Vol1_2014.indd   41 17/07/14   13:51



42

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

Livros

BETHELL, Leslie (Org.). História da Amé-
rica Latina. São Paulo: Edusp, 1999. v. 1. 
Obra dividida em vários volumes dedicados 
à história da América Latina. O primeiro 
volume concentrase na América colonial 
espanhola e reúne textos de historiadores 
de vários países. A coleção foi atualizada e 
reeditada.

JAMES, Cyril Lionel Robert. Os jacobinos 
negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução 
de São Domingos. Tradução Afonso Teixei
ra Filho. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2010. Há pouca bibliografia disponível em 
português sobre a colonização haitiana. Os 
autores concentramse nos estudos sobre a 
independência do Haiti e tratam, indireta
mente, da colonização da região.

KARNAL, L.; FERNANDES, L. E.; MORAIS, 
M. V.; PURDY, S. História dos Estados Unidos: 
das origens ao século XXI. 3. ed. São Paulo: Con
texto, 2011. <http://www.editoracontexto.com.
br>. O livro, organizado por Leandro Karnal, 
reúne textos que condensam o processo histórico 
dos EUA, desde as primeiras tentativas de co
lonização até os dias atuais. Professor, os textos 

presentes na obra podem ser utilizados para o 
preparo de diversas outras aulas ao longo do ano.

NOVAIS, Fernando Antônio. Aproximações: 
ensaios de História e historiografia. São Pau
lo: Cosac Naify, 2005. Reunião de diversos 
textos sobre a colonização brasileira do his
toriador Fernando Novais. Há comentários 
sobre livros consagrados de Caio Prado Jr., 
Sérgio Buarque de Holanda e Celso Furta
do. Traz também uma entrevista com o autor.

Artigo

gORENDER, Jacob. O épico e o trágico 
na história do Haiti. Estud. av., São Paulo, 
v. 18, n. 50, Abr. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103
40142004000100025&script=sci_arttext>. 
Acesso em: 21 maio 2013. Texto sobre o livro 
de C. L. R. James, Os jacobinos negros, indicado 
anteriormente.

Filme

Desmundo. Direção: Alain Fresnot. Brasil, 
2003. 101 min. 16 anos. O filme retrata a socie
dade colonial brasileira nas primeiras décadas 
de colonização. O português falado no filme, 
os costumes e o mobiliário contribuem para 
uma rica reconstituição. Ao assistir ao filme, 
repare na condição da mulher e no trato da 
religiosidade.

SITUAçãO DE APRENDIzAgEM 6
REVOLUçãO INgLESA – HOBBES E LOCKE

Dois grandes pensadores políticos do oci
dente viveram de perto os acontecimentos da 
Revolução Inglesa, que se estendeu de 1640 
até 1689. As transformações ocorridas na 
Inglaterra do século XVII são evidentes nas 
obras de Thomas Hobbes e John Locke. Os 
dois adotaram posições diferentes em relação 

à queda do poder absolutista inglês e suas 
teorias políticas influenciaram diversas dis
cussões posteriores. Esta Situação de Apren
dizagem pretende confrontar dois trechos de 
obras e identificar as influências de dois mo
mentos distintos da história inglesa no discur
so dos autores.
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Professor, antes de iniciar esta Situação de 
Aprendizagem, é necessário que você traba
lhe a Revolução Inglesa e seus efeitos na con
juntura política ocidental nos séculos XVII e 
XVIII, destacando os temas:

 f ascensão dos Stuart;
 f Absolutismo inglês em crise: Jaime I e Carlos I;
 f República Puritana de Oliver Cromwell;
 f restauração dos Stuart;
 f ascensão dos Hanover e a Monarquia Par
lamentar inglesa.

conteúdo e tema: Revolução Inglesa.

competências e habilidades: confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza his
tóricogeográfica, técnicocientífica, artísticocultural ou do cotidiano, comparando diferentes pontos 
de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos 
utilizados.

Sugestão de estratégias: análise de textos e pesquisa.

Sugestão de recursos: textos, excertos, documentos de época, mapas e sites.

Sugestão de avaliação: pesquisa e análise de texto.

Sondagem e sensibilização

Para iniciar, trabalhe com seus alu
nos as obras inglesas do século 

XVII, também presentes no Caderno do Alu

“E nele [o soberano] consiste a essência do Bem Comum; que, para definirse, é: uma pessoa, de 
cujos atos uma grande massa, por meio de contratos uns com os outros, fizeram, de cada um, o autor 
para o fim de poder usar a força e os meios de todos eles, porque ele conceberá os recursos para sua 
paz e defesa comum. E aquele que carrega esta pessoa é chamado de soberano, e dizse possuir força 
soberana; e todos os outros ao redor, seus súditos. A conquista desta força soberana se dá de duas ma
neiras. Uma [delas é] pela força natural: como quando um homem faz com que seus filhos, e os filhos 
destes, se submetam a esse governo, podendo ser capaz de destruílos caso se recusem; ou por meio da 
guerra, submetendo seus inimigos a sua vontade, dando a eles, em troca, suas vidas. [...]”

HOBBES, Thomas. Leviatã. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_
action=&co_obra=3976>. Acesso em: 15 jul. 2013. Tradução Maria do Carmo Martins FontesDavis.

no, na seção Leitura e análise de texto. O pri
meiro foi escrito por Thomas Hobbes, em 
1651:

O segundo texto para a Situação de Aprendizagem foi escrito por John Locke, em 1690:

“Para este propósito eu acho que não devemos deixar de definir o que eu penso ser o poder político; 
que o poder do Magistrado sobre seu súdito seja diferenciado daquele de um pai sobre suas crianças, 
um mestre sobre seus servos, um marido sobre sua esposa e um senhor sobre seus escravos. [...]
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Portanto, acredito ser o poder político, o direito de fazer leis com pena de morte e, consequente
mente, todas as outras menores penalidades, para a regulamentação e preservação da propriedade, 
empregando a força da comunidade na execução de tais leis e na defesa do Estado de invasões estran
geiras, sempre com o intuito do bem comum.”

LOCKE, John. Segundo tratado do Governo Civil. 1690. Disponível em: <http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.htm>. 
Acesso em: 21 maio 2013. Tradução Diego López Silva.

1a etapa

Após a leitura dos textos com os alunos, 
comente o envolvimento de cada um dos au
tores com a Revolução Inglesa, cada qual com 
suas influências e contextos políticos diversos. 
Ressalte que, apesar de ambos escreverem na 
Inglaterra e da proximidade temporal entre 
os textos – apenas 40 anos os separam –, há 
um direcionamentos político completamente 
diverso entre os autores.

Thomas Hobbes (15881679) saiu da Ingla
terra durante a guerra Civil travada entre os 
Cavaleiros e os Cabeças Redondas, foi profes
sor do filho de Carlos I na França e tornou
se próximo da corte dos Stuart. Durante o 
seu exílio na França, escreveu Leviatã, uma 
de suas principais obras políticas, e, quando 
o poder dos Stuart foi restaurado, já vivia na 
Inglaterra. Curiosamente, algumas de suas 
obras foram censuradas por seu antigo aluno, 
o rei da época, Carlos II.

John Locke nasceu em 1632 e seus pais 
participaram da guerra Civil lutando pe
las tropas do parlamento. Quando Hobbes 
escreveu Leviatã, Locke tinha aproximada
mente 18 anos e ainda era um estudante. 
Viajou bastante pela Europa durante a Re
pública de Cromwell e os reinados de Carlos 
II e Jaime II, o que fez que suas críticas ao 
Absolutismo tornaremse muito evidentes 
em seus textos. Retornou à Inglaterra após a 
Revolução gloriosa e era muito próximo de 
guilherme de Orange, que assumiu o trono 
após a deposição de Jaime II.

O texto de Hobbes defendia o poder ab
soluto do soberano pela força e o Estado 
como sendo essencial para manter a paz 
entre os seres humanos. Hobbes apresenta
va o poder político como o poder de um 
pai sobre o filho, que o subjuga por poder 
destruílo. Há uma justificativa pragmática 
e racional da existência do Estado, tratase 
de adquirir o poder por meio da “força na
tural” de um pai sobre um filho, por exem
plo, ou por meio da guerra.

Retome com os alunos as principais ca
racterísticas do poder absolutista estudadas 
neste volume, bem como as relações com 
o racionalismo humanista. Lembreos da 
importância do pensamento político para 
justificar o poder dos reis absolutistas e, no 
caso de Hobbes, do papel do rei como me
diador dos conflitos entre os seres humanos, 
que nascem das propriedades específicas da 
natureza humana. O pensamento de Hobbes 
está vinculado ao Antigo Regime, que no sé
culo XVII foi alvo de críticas e enfrentamen
tos na Inglaterra. 

Depois de analisar o texto de Hobbes, peça 
aos alunos que procurem no texto de Locke a 
argumentação contrária, justificativas para o 
poder e críticas ao trecho de Leviatã. Conduza 
a tarefa de análise com as seguintes questões, 
presentes no Caderno do Aluno:

1. Qual é a avaliação que John Locke fez da 
analogia de Thomas Hobbes entre o poder 
do magistrado (soberano) e o poder de um 
pai?
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Locke não concordava com essa analogia de Hobbes. Ele 

diferenciava o poder do Magistrado do poder de um pai so-

bre um filho, de um mestre sobre seu servo e de um senhor 

sobre seu escravo.

2. Cite uma influência evidente do pensamen
to burguês no texto de Locke.
No texto de Locke, fica explícita a preocupação com a prote-

ção da propriedade.

3. Qual é o papel da comunidade no texto de 
Locke?
A comunidade deve ser utilizada para a legitimação das leis 

e na defesa do Estado de invasões estrangeiras, em nome do 

“bem comum”.

4. Quais são as diferenças entre os momentos 
históricos em que Hobbes e Locke escreve
ram seus textos? 
Hobbes escreveu seu texto durante a queda da monarquia 

dos Stuart e a ascensão de um regime republicano ditato-

rial, no qual a Inglaterra não foi governada por um soberano 

legitimado pela continuidade sanguínea de poder. Já Locke 

escreveu seu texto na ascensão de uma nova dinastia monár-

quica, que substituía os Stuart, e de um novo período políti-

co marcado pela soberania do Parlamento, assegurada pela 

“Declaração de Direitos” de 1689.

Incentive a discussão das questões em 
grupo e explique os conteúdos ao final da 
atividade. 

Para complementar esta Situação 
de Aprendizagem, você pode solici
tar, como Lição de casa, uma pes

quisa individual sobre os contextos vivenciados 
pelos dois autores, cuja proposta está no Ca
derno do Aluno. A pesquisa deve conter infor
mações relativas à vida pessoal dos autores 
que  possam colaborar na compreensão de 
seus pensamentos, por exemplo, formação e 
condição social, buscando, assim, relacionar a 

vida de cada um com o pensamento político e 
os ideais defendidos nos seus principais tex
tos. é importante destacar aos alunos que eles 
devem sempre citar as fontes consultadas.

Desenvolver nos alunos o hábito de buscar 
o contexto históricosocial de produção de 
obras – sejam estas de artistas, escritores, teó
ricos etc. – e enfatizar a postura metodológica 
de contextualizar o objeto em estudo é  funda
mental para atribuir sentido a toda e qualquer 
produção, considerando a sua época. 

Ao final da Situação de Aprendizagem, se qui
ser, recolha a pesquisa dos contextos e as respos
tas às questões para considerações e avaliação. 

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

O principal objetivo da Situação de Apren
dizagem é analisar a capacidade leitora dos 
alunos de conseguir relacionar a produção 
de um texto ao contexto político em que foi 
produzido e os diferentes pontos de vista que 
podem existir sobre um tema em diferentes 
contextos. Ou, ainda, a habilidade de “con
frontar interpretações diversas de situações 
ou fatos de natureza históricogeográfica, 
técnicocientífica, artísticocultural ou do 
cotidiano, comparando diferentes pontos de 
vista, identificando os pressupostos de cada 
interpretação e analisando a validade dos ar
gumentos utilizados”.

proposta de questões para a avaliação

Você poderá propor como atividades com
plementares, de acordo com seus critérios, as 
seguintes questões:

1. Leia o trecho a seguir:

“Oh, são esses os homens que gostariam de virar o mundo de cabeça para baixo, que enchem a na
ção de tumulto e alvoroço, que geram toda a perturbação da Igreja e do Estado. é adequado que tais 
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O texto anterior foi escrito durante a Re
volução Inglesa. A expressão “mundo de 
cabeça para baixo” ficou conhecida como 
o título de uma obra do historiador Chris
topher Hill (19122003) sobre o assunto. 
Como podemos relacionar a expressão de 
William Dell (c. 16071669) e as transfor
mações provocadas pela Revolução Inglesa 
(16401689)?
Há diversos indícios de que a revolução virou “o mundo de 

cabeça para baixo”, entre eles a derrubada da monarquia, a 

instituição de um poder republicano e a ascensão do poder 

do parlamento acima do poder monárquico assegurado pela 

Declaração de Direitos de 1689.

2. (Comvest/Vestibular Unicamp 1997 – Adap
tada) A Revolução gloriosa selou um com
promisso entre a burguesia e a nobreza pro
prietária de terras, fortaleceu o parlamento e 
criou condições favoráveis ao desenvolvi
mento econômico inglês e à instauração do 
capitalismo industrial na Inglaterra.
De que maneira a Revolução Inglesa con
tribuiu para fazer da Inglaterra a maior 
potência econômica da época?
A Revolução Inglesa marcou a ascensão econômica da In-

glaterra em virtude das medidas de incentivo ao comércio, 

como os “Atos de Navegação”, de 1651; pelos conflitos contra 

potências comerciais e navais da época, como a Holanda; e, 

de maneira geral, pelo favorecimento ao crescimento da bur-

guesia, que passou a se manifestar, politicamente, no sistema 

parlamentar, subjugando os poderes dos reis absolutistas.

3. A deposição de Jaime II por guilherme de 
Orange é utilizada, atualmente, como pre
texto para uma provocação constante na 
Irlanda do Norte. Todo ano, no dia 11 de ju
lho, jovens recolhem uma grande quantida
de de madeiras e montam enormes fogueiras 
que são acesas durante a madrugada. 

a) Como os conflitos religiosos ingleses 
marcaram a Revolução gloriosa?

Com a criação da Igreja Anglicana por Henrique VIII no século 

XVI, os conflitos religiosos influenciaram profundamente o an-

damento da política inglesa. Católicos, calvinistas e anglicanos 

travaram diversos embates religiosos e políticos, o trono foi 

ocupado por reis ora católicos, ora protestantes, alimentando 

situações que reconfiguravam o quadro de perseguidos e per-

seguidores. A Revolução Gloriosa aconteceu com o intuito de 

afastar Jaime II (católico e absolutista) do trono e coroar Gui-

lherme de Orange (protestante e favorável ao poder do parla-

mento). A situação se agravou com as unificações políticas dos 

reinos da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda (marcadamente 

católicos) durante o processo revolucionário.

b) Além da provocação descrita no texto, 
cite outra evidência histórica dos con
flitos entre católicos e protestantes no 
Reino Unido.

Além das fogueiras do dia 11 de julho, a atuação do IRA (Exér-

cito Republicano Irlandês) pode ser citada como exemplo 

dos conflitos entre protestantes e católicos no Reino Unido, 

unificado definitivamente no “Ato da União” de 1800.

As questões a seguir estão inseridas 
na seção Você aprendeu?, no Ca
derno do Aluno. 

4. (Fuvest 1995) No século XVII, a Inglater
ra conheceu convulsões revolucionárias 
que culminaram com a execução de um 
rei (1649) e a deposição de outro (1688). 
Apesar de as transformações significativas 
terem se verificado na primeira fase, sob o 
governo de Oliver Cromwell, foi o período 
final que ficou conhecido como “Revolu
ção gloriosa”. Isso se explica porque:

a) em 1688, a Inglaterra passara a con
trolar totalmente o comércio mundial, 

homens sejam eliminados, nunca possuiremos um mundo tranquilo até alguma atitude ser tomada em 
relação a eles, assim teremos verdade e paz novamente.”

DELL, William. The building, beauty, teaching and establishment for the truly Christian and spiritual church, 1646. Disponível 
em: <http://wesley.nnu.edu/john_wesley/christian_library/vol7/CL7Part3.htm> (texto 3). Acesso em: 2 out. 2008.
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tornandose a potência mais rica da 
Europa.

b) auxiliada pela Holanda, a Inglaterra 
conseguiu conter em 1688 forças con
trarrevolucionárias que, no continente, 
ameaçavam as conquistas de Cromwell.

c) mais que a violência da década de 1640, 
com suas execuções, a tradição liberal 
inglesa desejou celebrar a nova monar
quia parlamentar consolidada em 1688.

d) as forças radicais do movimento, como 
Cavadores e Niveladores, que assumiram 
o controle do governo, foram destituídas 
em 1688 por guilherme de Orange.

e) só então se estabeleceu um pacto entre a 
aristocracia e a burguesia, anulandose 
as aspirações políticas da gentry.

A execução de Carlos I, na década de 1640, marcou a ascen-

são dos grupos liberais ao poder por um breve período repu-

blicano. No caso da “Revolução Gloriosa”, o fortalecimento 

se deu pela deposição de Jaime II e pela ascensão perene do 

parlamento ao poder.

5. Leia o texto a seguir:  

O século XVII foi decisivo para a Ingla
terra tornarse uma grande potência impe
rialista e industrial. A ruptura com o modelo 
político e econômico anterior proporcionou 
tamanho crescimento, que os ingleses manti
veram a hegemonia mundial durante séculos.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. 

O texto se refere à ruptura ocorrida após 
a Revolução Inglesa do século XVII. Po
demos afirmar que a relação entre tal pro
cesso e a ascensão do Imperialismo e da 
indústria na Inglaterra, nos séculos XVIII 
e XIX, é:

a) o fortalecimento das conquistas bur
guesas que expandiram as estruturas 
capitalistas no Reino inglês.

b) a ascensão da nobreza tradicional 
britânica, sustentada pelo Estado 
absolutista fortalecido com a Revolu
ção Inglesa do século XVII. 

c) a extinção da Monarquia inglesa após 
o processo revolucionário e a implan
tação de uma República Parlamentar.

d) o aumento da violência do Exército 
inglês, estruturado após o longo pe
ríodo de conflitos na Inglaterra.

e) a adoção oficial do catolicismo, que 
proibiu o estabelecimento de outras 
religiões no Reino da Inglaterra. 

A Revolução Inglesa pode ser compreendida como um 

processo de ascensão do poder burguês na Inglater-

ra, que foi intensificado após a Revolução Industrial no 

século XVIII e o domínio imperialista inglês nos séculos 

XVIII e XIX.

proposta de Situação de 
recuperação

O estudo da Revolução Inglesa serve 
como introdução ao tema do Iluminismo e 
das Revoluções Burguesas do século XVIII. 
O Parlamentarismo e a subordinação do rei 
na atualidade são heranças do processo fa
cilmente perceptíveis pelos alunos. Enfatize 
as transformações geradas pela revolução 
na estrutura do Antigo Regime, assim como 
a importância das conquistas da burguesia.

Após trabalhar sobre a sociedade ingle
sa às vésperas da Revolução, identifique os 
principais grupos envolvidos no processo, 
os seus anseios e expectativas em relação à 
época. Dessa forma, você poderá solicitar 
aos alunos que pesquisem em livros didáti
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cos, paradidáticos e sites como os seguintes 
grupos estavam organizados:

 f cavaleiros;
 f cabeças redondas; 
 f família real; 
 f parlamento.

Você também poderá solicitar uma pes
quisa individual que aborde os seguintes 
temas: as transformações ocorridas no Par
lamento inglês, que conquistou a soberania 
após a Declaração dos Direitos, de 1689; 
a Monarquia inglesa, que passou a perten
cer a uma nova dinastia; a burguesia, que 
adquiriu maior participação política com a 
ascensão do Parlamento.

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

Livros

HILL, Christopher. O eleito de Deus: Oli
ver Cromwell e a Revolução Inglesa. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990. Obra 
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do historiador inglês que centra suas aten
ções na figura de Cromwell e na experiência 
republicana vivida pela Inglaterra durante 
a Revolução.

_______. O mundo de ponta-cabeça: ideias ra
dicais durante a Revolução Inglesa de 1640. 3. 
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
O livro retrata a cultura popular do período e 
explora temas inusitados, possibilitando abor
dagens diferenciadas do tema em sala de aula.

Site

Direitos Humanos na internet. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/
decbill.htm>. Acesso em: 22 maio 2013. Con
tém trechos da Declaração dos Direitos de 
1689 traduzidos para a língua portuguesa.

Filme

Cromwell, o homem de ferro. (Cromwell). Di
reção: Ken Hughes. Reino Unido, 1970. 145 
min. 12 anos. Filme que narra a Revolução 
Inglesa e as manobras políticas dos principais 
grupos envolvidos no processo.

Embora não seja o único movimento cul
tural do século XVIII, podese dizer que o 
Iluminismo é aquele que mais influenciou. 
Diante da gama de conteúdos que confor
mam o pensamento iluminista, nesta Situação 
de Aprendizagem optamos por trabalhar com 
seus aspectos mais gerais.

Para os iluministas, o desenvolvimento da 
consciência é o único modo de se alcançar a 
liberdade e fugir da servidão espiritual. A ra
zão é fundamental para a libertação do ser hu

mano das amarras que o prendem, sobretudo 
da dominação política e da tirania religiosa. é 
por meio da razão que os seres humanos se li
bertam do mundo dos mitos, da magia, das su
perstições, e adquirem o domínio de si mesmos. 
O Iluminismo foi um movimento filosóficocul
tural, com inserção em diferentes campos do 
conhecimento humano (Artes, Filosofia, His
tória, Economia, Física etc.), marcando o sécu
lo XVIII europeu e exercendo fortes influências 
em países como Inglaterra, França e Alema
nha, e também Itália e Portugal, entre outros.
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Caracterizado pela crença no racionalis
mo e no otimismo em relação à ciência e à 
técnica, advinda, principalmente, do Renas
cimento do século XVI e do Racionalismo do 
século XVII, o ideário do Iluminismo consti
tuiu as bases das diferentes ciências nos sécu
los seguintes. Sua concepção de ser humano 
e de mundo como entes em progresso exerceu 
fortes influências em diferentes áreas do co
nhecimento humano, apregoando ideias de 
orientação da evolução humana, com vistas 
ao desenvolvimento de estados sucessivos e 
ascendentes e à concretização de etapas defi
nitivas ao findar es se mesmo desenvolvimen
to. O conhecimento científico e tecnológico 
foi entendido pelo Iluminismo como forma 
de transformação para a melhoria do mundo.

Em meio a processos de secularização 
(enfraquecimento do poder da religião 
como organizador da vida) de algumas so
ciedades europeias, em especial a francesa, a 

razão iluminista elegeu o Estado absolutista 
e o cristianismo como alvos de uma crítica 
contundente. Da religião à razão, do mun
do imaterial ao material, essa passagem foi 
sempre associada às ideias de civilização e 
progresso. Mesmo considerando as especifi
cidades do Iluminismo em cada país, pode
se dizer, em síntese, que a razão iluminista 
influenciou, profundamente, o pensamento 
ocidental em relação a diversas questões: 
defesa de direitos naturais e inalienáveis 
do ser humano, desconfiança absoluta dos 
poderes naturalmente instituídos por here
ditariedade ou por direito divino, descren
ça nas explicações míticas e religiosas das 
coisas humanas. Além de influenciar, sobre
maneira, o pensamento ocidental, esses as
pectos do Iluminismo forneceram as bases 
teóricas para os movimentos revolucioná
rios que foram seus contemporâneos, assim 
como para outros, que o sucederam. Como 
observa Margarita DíazAndreu: 

“A partir do último terço do século XVIII, no plano político, as ideias do Iluminismo começaram  
a frutificar em uma série de revoluções: a de 1776, que permitiu a independência dos Estados Unidos, a 
de 1783 na Holanda, a de 1789 na França, e mais outras que se deram na Europa e na América Latina, 
que resultaram na independência de quase todo o continente americano nas primeiras décadas do sé
culo XIX. Em todos esses países, a racionalidade iluminista, levada a sua consequência lógica, levaria 
as classes médias a rechaçar os governantes que não resultassem úteis para a nação. Pela primeira vez 
foi possível questionar a legitimidade política do sistema que governara praticamente todo o mundo 
ocidental desde a queda do Império Romano: a monarquia e o sistema social ligado a ela no qual a 
cada vez maior classe média não possuía espaços.”

DÍAzANDREU, Margarita. Nacionalismo e arqueologia, o contexto político da nossa disciplina. Revista Aulas, n. 2, out./
nov. de 2006. p. 7. Disponível em: <http://www.unicamp.br/~aulas/volume02/pdfs/nacionalismo_2.pdf>. Acesso em: 21 

maio 2013. Publicado originalmente na Revista de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, n. 11: 320, 2001. 
Tradução Andrés Alarcon.

Finalmente, convém frisar que o Iluminis
mo, ligado à ascensão da burguesia europeia, 
e em grande medida representativo de seus va
lores, é, sem dúvida, um movimento cultural 

cujo conhecimento pelos estudantes é indis
pensável para a compreensão da história oci
dental pósséculo XVIII. 
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conteúdos e temas: pressupostos referenciais do Iluminismo.

competências e habilidades: compreensão de texto, o que exige o domínio da normapadrão da língua 
portuguesa; capacidade de interpretar dados e informações contidas em textos historiográficos; de rela
cionar essas informações entre si e com conceitos previamente aprendidos, construindo uma síntese con
sistente, em que fique demonstrado o reconhecimento de aspectos definidores do pensamento iluminista.

Sugestão de estratégias: leitura e análise textual.

Sugestão de recursos: textos, excertos, documentos de época e sites.

Sugestão de avaliação: análise e produção textual.

“A nossa época é a época da crítica, a qual tudo tem que submeterse. A religião, pela sua santidade, 
e a legislação, pela sua majestade, querem igualmente subtrairse a ela. Mas então suscitam contra elas 
justificadas suspeitas e não podem aspirar ao sincero respeito, que a razão só concede a quem pode 
sustentar o seu livre e público exame.”

KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Prefácio da primeira edição (1781).  
Tradução A. F. Morujão e M. P. Santos. Lisboa: Fundação Calouste gulbenkian, 1989. 

“Eu gostaria, e este será o último e o mais ardente de meus desejos, eu gostaria que o último dos 
reis fosse enforcado com as tripas do último padre.”1

Frase atribuída ao padre francês Jean Meslier.

1 Uma versão corrente dessa frase e de uso mais difundido é “A humanidade só será feliz quando o último padre for enforcado com as tripas do último rei”. 

Sondagem e sensibilização

Um dos principais aspectos que definem 
o Iluminismo consiste na utilização da ra
zão como instrumento de libertação do Ho
mem, submetido, principalmente, ao jugo 
dos dogmas religiosos e à tirania dos gover
nos. Essa orientação geral pode ser perce

bida ao se propor a análise de duas frases: 
uma do filósofo alemão Immanuel Kant, e 
outra que aparece em diversos compêndios 
do século XVIII. Esta última é comumente 
atribuída a Diderot e a Voltaire (em virtu
de dos usos e adaptações que dela fizeram), 
mas sua autoria tem sido conferida ao padre 
francês Jean Meslier.

Nas duas afirmações, destacamse 
as críticas iluministas mais comuns 
à religião e à monarquia. Você pode 

solicitar aos alunos que leiam as frases e res
pondam à seguinte questão, introduzida após 
as frases no Caderno do Aluno, na seção Lei
tura e análise de texto.

1. Após ler as frases de Kant e Meslier, inseri
das anteriormente, considerando a época e 
o contexto em que as frases citadas foram 
escritas, expliqueas:
As duas frases abordam instâncias críticas comuns a alguns 

pensadores iluministas: a religião e a monarquia. Para mui-

tos autores iluministas, ambas deveriam ser combatidas, na 
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medida em que submetiam os homens ao jugo dos dog-

mas religiosos e à tirania dos governos.

As frases e a questão apresentam os temas 
a ser trabalhados, abrindo caminho para pos
teriores desdobramentos.

1a e 2a etapas

Solicite aos alunos que leiam os excertos 
a seguir, também presentes no Caderno do 
Aluno. Na sequência de cada excerto, há uma 
pergunta para orientar o aluno na análise do 
enunciado. As conclusões elaboradas podem 
ser socializadas com a classe.

Para as questões propostas a seguir, é im
portante que você considere a capacidade de 
interpretação e articulação dos alunos em 
relação ao conteúdo apreciado – tanto na 
leitura dos textos quanto na sua articulação 
com os enunciados propostos. Estimule os 
alunos a atentar para o contexto histórico 
de produção para a interpretação dos textos 
propostos.

2. Para refletir sobre a gradação das vontades 
na sociedade, leia os excertos a seguir e, nos 
campos apropriados, analiseos com base 
na pergunta que os acompanha.

 f contrato social

“‘Encontrar uma forma de associação 
que defenda e proteja de toda a força comum 
a pessoa e os bens de cada associado, e pela 
qual cada um, unindose a todos, obedeça 
apenas a si mesmo e permaneça tão livre 
quanto antes.’ Tal é o problema fundamental 
cuja solução é dada pelo contrato social.”

ROUSSEAU, JeanJacques. Do contrato social. 
Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k5564953b>. Acesso em: 30 ago. 2013.  
Tradução Célia gambini.

 a)  De acordo com o texto, quais são os fun
damentos do contrato social?

Defender e proteger a pessoa e os bens dos associados, com 

base em um acordo coletivo.

“Em uma legislação perfeita, a vontade 

particular ou individual deve ser suprimida; 

a vontade de corpo, própria ao governo, bas

tante subordinada; e, consequentemente, a 

vontade geral ou soberana [deve ser] sempre 

dominante e regra única de todas as outras. 

Segundo a ordem natural, ao contrário, es

sas diferentes vontades tornamse mais ativas 

à medida que se concentram. Desta forma, a 

vontade geral é sempre a mais fraca, a vonta

de do corpo vem em segundo lugar e a vontade 

particular é a primeira de todas: de modo que, 

no governo, cada membro é primeiramente ele 

próprio, depois magistrado e em seguida cida

dão, gradação diretamente oposta à exigida 

pela ordem social.”

ROUSSEAU, JeanJacques. Do contrato social. 
Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k5564953b>. Acesso em: 30 ago. 2013.  
Tradução Célia gambini.

b) Conforme o texto, qual seria a diferen
ça entre a legislação perfeita e a ordem 
natural, em relação à gradação das von
tades?

A legislação perfeita anula a vontade particular e individual, 

enquanto a ordem natural debilita a vontade geral e fortale-

ce a individual.

 f tripartição dos poderes

“Tudo estaria perdido, se o mesmo homem, 

ou o mesmo corpo de principais, ou de nobres, 

ou do povo, exercessem os mesmos três pode

res: o de fazer as leis, o de executar as resoluções 
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c) No contexto europeu dos séculos XVII 
e XVIII, como você imagina o signifi
cado de uma proposta como essa, de 
tripartição dos poderes?

A proposta de tripartição dos poderes questiona o regime 

absolutista, modelo político que concentra todo o poder nas 

mãos do rei, típico da Idade Moderna europeia.

 f tolerância

“Quando os romanos foram mestres da 
mais bela parte do mundo, sabemos que eles 
toleraram todas as religiões.”

VOLTAIRE, FrançoisMarie Arouet. Tolerância. In: 
Dicionário filosófico. p. 368. Disponível em: <http://

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k37538b>. Acesso em: 21 
maio 2013. Tradução glaydson José da Silva.

públicas, e o de julgar os crimes ou as divergên

cias dos particulares.”

MONTESQUIEU, CharlesLouis de Secondat.  
O espírito das leis. Disponível em: <http://classiques.
uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/

partie_2/esprit_des_lois_Livre_2.pdf>.  Acesso em: 21 
maio 2013. Tradução Célia gambini.  

d) O significado de tolerância nos séculos 
XVII e XVIII estava ligado à ideia de 
suportar algo ou alguém diferente de 
nossa cultura ou de nós mesmos. Hoje, 
não é muito diferente. Você vê alguma 
diferença entre tolerar e respeitar?

A resposta dos alunos deve apontar que, ainda hoje, o sig-

nificado do termo “tolerância” é o mesmo dos séculos XVII 

e XVIII, ao passo que “respeitar” passa a ideia de aceitação e 

convivência com as diferenças.

Ao iniciar a discussão sobre o tema, obser
ve que, apesar de ser entendido como um movi
mento filosófico, o Iluminismo exerceu grande 
influência em todas as áreas do conhecimento, 
tanto em seu contexto como posteriormente.  

A ele estão ligados nomes como Locke, Kant, 
Voltaire, Montesquieu, Rousseau e tantos 
outros pensadores de quem os alunos já ou
viram ou ouvirão falar ao longo de sua traje
tória escolar.

Conhecido, principalmente, em sua verten
te francesa, o Iluminismo se desenvolveu em 
outros países, como Alemanha, Itália e Portu
gal, entre outros. Sugerimos que você leia com 
os alunos a definição de Iluminismo de Kant, 
apresentada no início da Situação de Apren
dizagem e presente no Caderno do Aluno. Na 
sequência, discutaa, pois, como você sabe, ela 
é bem representativa da razão iluminista. Re
force que, para os valores iluministas, é pela 
razão que os seres humanos se libertam da do
minação política e religiosa. é necessário que 
fique claro aos alunos que esse pensamento é 
historicamente situado no século XVIII euro
peu, em um contexto de crítica à monarquia e 
à Igreja, e que a valorização do progresso, da 
ciência e das técnicas como fatores que livra
riam os seres humanos de seu fardo – a ausên
cia da razão – também define o pensamento 
iluminista. Esses fatores se ligam à crença na 
ideia de que as sociedades evoluem em etapas, 
com vistas a um fim objetivo, fazendo que 
cada etapa do desenvolvimento social seja 
sempre superior e melhor do que a anterior.

Após a análise do texto de Kant, numere os 
excertos, sorteie e solicite aos alunos que, in
dividualmente, analisem seus textos, pensando 
em possíveis respostas às perguntas apresen
tadas na sequência. Não deixe de avisálos de 
que os fragmentos apresentados são de autores 
ligados ao Iluminismo, portanto, com conteú
do que representa esse tema.

Àqueles que retiraram o primeiro excer
to, peça uma análise acerca do conteúdo 
proposto e da respectiva pergunta. Proce
da do mesmo modo em relação aos demais. 
Busque promover o diálogo e o debate entre 
os alunos. 
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3a etapa

Com o desenvolvimento das atividades 
propostas anteriormente, acreditamos que os 
alunos já possam elaborar uma reflexão em 
torno de alguns dos principais valores ligados 
ao Iluminismo. 

Considerando que a razão iluminista 
fundamentouse na crítica da metafísica, das 
religiões e do direito natural, nesta Situação 
de Aprendizagem proporemos a apresenta
ção de uma análise de um evento do século 
XVIII à luz dessa razão, feita por autores 
contemporâneos ao evento. Nesse momento, 
os alunos terão a oportunidade de observar 
e refletir acerca dos valores estudados, apli
cados a uma situação concreta. Como exem

plo, escolhemos o violento terremoto que 
atingiu Lisboa às 9h40 do dia 1o de novem
bro de 1755, provocando milhares de mortes 
por causa da destruição de edifícios, dos in
cêndios que duraram dias e das ondas gigan
tes que atingiram a capital de Portugal. Esse 
evento, ocorrido em meio à efervescência do 
pensamento iluminista, foi alvo de diferentes 
interpretações de filósofos e intelectuais do 
período, que buscavam explicar suas causas. 
A polêmica mais conhecida envolveu Voltaire 
e Rousseau.

Voltaire, autor de Poema sobre o desas-
tre de Lisboa ou Exame deste axioma: “tudo 
está bem”, se indagara acerca do otimismo 
de alguns filósofos, mesmo após a catástro
fe. Como observa Luiz Felipe Baeta Neves:

“As teses otimistas afirmam que o mundo, criado por Deus, é organizado pela Providência de tal 
modo que um ‘mal necessário’ seja sempre compensado por um Bem sempre maior. Voltaire critica 
fortemente esta posição notadamente pelos perigos maiores que acarretaria: o fatalismo e a inação. No 
caso, toma como instrumento de ataque o terremoto de Lisboa de 1755, que apresenta como exemplo 
notável do que aquela expressão otimista teria de obstáculo à racional compreensão da realidade.”

NEVES, Luiz Felipe Baeta. Profetismo e Iluminismo no terremoto de Lisboa de 1755. In: 3o Colóquio: Relações luso
brasileiras: entre iluminados e românticos. Rio de Janeiro, 2006. Fonte: <http://www.realgabinete.com.br/coloquio/3_

coloquio_outubro/paginas/19.htm>. Acesso em: 01 out. 2008. 

Em seu poema, Voltaire criticou Leibniz e 
Alexander Pope, pelo fato de atribuírem à Pro
vidência todo o acontecido. Eles acreditavam 
no mal necessário e na organização do mundo 
por Deus; acreditavam que o mundo no qual 
viviam não poderia ser melhor do que era, por 
ser o “melhor dos mundos” – o que colocava 
em Deus a origem do mal. Voltaire, por seu 
lado, queria saber como Deus, em sua bonda
de, permitira tamanha tragédia. 

Tendo contextualizado o evento, peça aos 
alunos que analisem, no Caderno do Aluno, a 
passagem que extraímos do poema de Voltai
re, com base na seguinte proposta:

3. À luz do conteúdo estudado, analise o ex
certo a seguir, retirado do Poema sobre o 
desastre de Lisboa ou Exame deste axioma: 
“tudo está bem”, de Voltaire.

“[...]
Mas como conceber um Deus, a própria 

bondade
Que dá seus bens a seus filhos que ele ama, 
E que derrama sobre eles os males, um 

grande número de males?
Que olho pode penetrar em seus profun

dos desígnios?
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Do Ser absolutamente perfeito o mal não 
pode nascer;

Ele vem de outro lugar, pois Deus é o úni
co mestre:

Ele existe, portanto. Oh tristes verdades!
A mistura assustadora das contrariedades! 
[...]”

VOLTAIRE, FrançoisMarie Arouet. Poème sur le 
désastre de Lisbonne ou examen de cet axiome: “tout est 

bien” (excertos). Disponível em: <http://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k5601151d.r>. Acesso em: 21 maio 

2013. Tradução glaydson José da Silva.

Voltaire indaga-se acerca do otimismo de alguns filóso-

fos, mesmo após a catástrofe. Em seu poema, visa criticar  

Gottfried Leibniz e Alexander Pope, pelo fato de eles acre-

ditarem que Deus é responsável por todo o acontecido e o 

mundo no qual viviam não podia ser melhor do que era, pois 

era o “melhor dos mundos” – o que atribui a Deus a origem 

do mal. A Voltaire importa saber como Deus, em sua bonda-

de, permitiu tamanha tragédia. 

Observe que Voltaire acreditava em Deus, no 
entanto, era deísta. Para ele, Deus era a expli
cação racional do mundo, manifesta na ciência 
e na natureza. Os deístas acreditavam em Deus, 
contudo eram críticos das religiões, que enten
diam como cheias de misticismos e superstições. 
O deísmo pode ser entendido como doutrina de 
uma religião natural ou racional, não fundada 
na revelação histórica, mas na manifestação na
tural da divindade à razão do ser humano.

Lida e analisada a passagem de Voltai
re, peça que os alunos leiam, no Caderno do 
Aluno, e analisem o trecho a seguir, no qual 
Rousseau manifestou franca discordância 
com a interpretação de Voltaire, baseandose 
na seguinte proposta:

4. Depois de interpretar a passagem de Vol
taire, leia e analise o trecho a seguir, no 

“‘Homem tenha paciência’, dizemme 
Pope e Leibniz. ‘Teus males são um efeito 
necessário de sua natureza e da constituição 
do Universo. Se ele [o Ser eterno] não fez me
lhor é porque não podia melhor fazer.’

‘Que me diz agora vosso poema?’ ‘[...] Se 
é um Deus quem tinha te criado sem dúvi
da ele é todopoderoso; ele podia prevenir 
todos teus males: não espere então, jamais, 
que eles acabem; pois aí não saberia ver por
que tu existes, se não é para sofrer e morrer.’ 
Eu não sei de nenhuma doutrina paralela 
que possa consolar mais que o otimismo e a 
fatalidade. [...] Eu não vejo como possa pro
curar a fonte do mal moral em outro lugar 
que não no homem livre, aperfeiçoado, par
te corrompido; e, quanto aos males físicos, 
[...] eles são inevitáveis em todo sistema do 
qual o homem faz parte. [...] A maior parte 
de nossos males físicos é, ainda, nossa obra. 
Sem deixar vosso assunto de Lisboa, conve
nha, por exemplo, que a natureza não tinha, 
a esse respeito, reunido vinte mil casas de 
seis a sete andares, e que se os habitantes 
desta grande cidade tivessem sido dispersa
dos mais igualmente, e mais lentamente ha
bitados, o estrago teria sido muito menor, e 
talvez nulo.”

ROUSSEAU, JeanJacques. Carta a Voltaire, 18 de 
agosto de 1756 (excerto). Disponível em: <http://

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10400876/>. Acesso: 15 
jul. 2013. Tradução glaydson José da Silva. 

qual Rousseau manifestou franca discor
dância daquela interpretação.

a NEVES, Luiz Felipe Baeta. Profetismo e Iluminismo no terremoto de Lisboa de 1755. In: 3o Colóquio: Relações luso
brasileiras: entre iluminados e românticos. Rio de Janeiro, 2006.

Para Rousseau, a culpa não era nem da natureza, nem de 

Deus, mas do ser humano. As causas estão na própria cor-

rupção da “integralidade humana” pela sociedade e por sua 

irracionalidade, por sua incapacidade de manter o caráter 

originalmente bom dos filhos do Senhora.

HISTORIA_CP_2s_Vol1_2014.indd   54 17/07/14   13:51



55

História – 2ª série – Volume 1

Tendo contextualizado a posição de Rousseau, 
peça aos alunos que analisem, no Caderno do Alu
no, a passagem que extraímos de sua obra.

5. O terremoto de Lisboa (1755) levou muitos 
iluministas a repensar o próprio otimismo 
em relação às realizações do mundo, oti
mismo esse que não condizia com o sofri
mento e o mal causados pelo trágico acon
tecimento. Com os excertos das questões 3 
e 4 e com base no conteúdo estudado, res
ponda às seguintes questões:

a) Com a ocorrência do terremoto, como 
explicar o caminho linear da ciência e 
do progresso rumo ao bem maior? 

A crença na ciência e no progresso inelutável, para o qual ca-

minhava a humanidade, vê-se abalada com o terremoto. Na 

sua explicação, contrapõem-se argumentos causais ligados a 

Deus e aos homens. 

b) A quem se dirige a crítica de Voltaire? 
Por quê?

Em seu poema, Voltaire visa criticar Gottfried Leibnitz e Ale-

xander Pope, pelo fato de os dois acreditarem na “providên-

cia” como determinante de qualquer acontecimento. 

c) Qual é a explicação de Rousseau para o 
terremoto de Lisboa?

O terremoto de Lisboa levou muitos iluministas a repensar 

seu otimismo em relação às realizações do mundo, otimismo 

que não condizia com o sofrimento e o mal causados pelo 

trágico acontecimento. 

d) Você poderia dar um exemplo de evento 
similar, ocorrido no mundo contempo
râneo?

Estimule os alunos a relembrar eventos contemporâneos, di-

vulgados amplamente na mídia, como os casos de enchen-

tes, tsunamis e mesmo de terremotos. 

4a etapa

Nesta etapa de trabalho sugerimos uma 
recapitulação do conteúdo anterior em seus 
principais aspectos.

Em seguida, elabore e leia com os alunos a 
lista dos principais aspectos do pe río do apre
sentados nas aulas anteriores, por exemplo:

 f emancipação humana pela razão;
 f crença no desenvolvimento da ciência e das 
técnicas;

 f crença no progresso contínuo como rumo 
a ser seguido pela humanidade, frequente
mente em etapas que se sucedem;

 f crítica ao Estado absolutista e ao cristia
nismo;

 f crença na liberdade e na igualdade como 
direitos inalienáveis.

Você pode solicitar aos alunos que anali
sem o trecho a seguir, de 1794, e, com base nas 
expectativas previstas por Condorcet, reflitam 
sobre o mundo atual e, no Caderno do Aluno, 
registrem suas reflexões.

6. Analise o trecho a seguir, escrito em 1794, 
e, com base nas expectativas previstas por 
Condorcet, registre suas reflexões sobre o 
mundo atual.

“Nossas esperanças sobre o estado futuro 
da espécie humana podem se reduzir a três 
pontos: a destruição da desigualdade entre as 
nações, os progressos da igualdade em um mes
mo povo; enfim, o aperfeiçoamento real do ho
mem. Todas as nações devem se reaproximar 
um dia do estado de civilização aonde chega
ram os povos mais esclarecidos, os mais livres, 
os mais libertos de preconceitos, tais como os 
franceses e os angloamericanos? Esta distân
cia enorme que separa os povos da servidão 
das nações submissas a reis, da barbárie dos 
pequenos povos africanos, da ignorância dos 
selvagens deverá pouco a pouco desaparecer?”

CONDORCET, JeanAntoine Nicolas. Esquisse d’un 
tableau historique des progrès de l’esprit humain. p. 

328. Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k101973s/f336.table>. Acesso em: 21 maio 2013. 

Tradução glaydson José da Silva.
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Para a análise, é possível propor um deba
te entre os alunos, no qual você pode obser
var que os ideais iluministas de um progresso 
salvador da humanidade têm de ser pro
blematizados. Se, por um lado, os avanços 
científicos salvaram muitos, por outro, ex
cluíram um número ainda maior. A ciência, 
como atividade humana, pode ser utilizada 
de diferentes formas, em alguns casos auxi
liando, mas, em outros, excluindo de suas 
conquistas, ou até matando, como nos casos 
de guerras. A ciência não guarda uma rela
ção intrínseca e necessária com o “bem” da 
humanidade. Utilizando o século XX como 
exemplo, observe os limites dos ideais de de
senvolvimento promovidos pela ciência, pela 
técnica e pela concepção de progresso social 
inelutável. No rastro das grandes guerras 
mundiais, da amea ça atômica, das autocra
cias, dos colonialismos e imperialismos, dos 
conflitos étnicos, religiosos, sexuais e econô
micos não resolvidos, da violência, do au
mento da miséria, dos problemas ecológicos 
etc., consolidouse uma crudelíssima política 
excludente. Nesse sentido, para as sociedades 
contemporâneas, o Iluminismo representa a 
não concretização de um “projeto” moderno, 
que levaria os seres humanos à maioridade 
kantiana, como se pôde observar, que os ti
raria da barbárie e os inseriria em sociedades 
civis perfeitas e completas. Esta também é a 
oportunidade de propiciar aos alunos a com
preensão de que a história não é linear.

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

Nesta Situação de Aprendizagem, observe 
a importância da apreensão de aspectos refe
renciais do Iluminismo, como os citados nas 
respostas das questões 1 e 2 a seguir. Espera 
se que os alunos intervenham nas propos
tas apresentadas, motivados, sobretudo, pela 
aproximação do conteúdo estudado com as
pectos e informações cotidianas do mundo 
contemporâneo.

proposta de questões para avaliação

As questões a seguir estão inseridas 
na seção Você aprendeu? do Cader
no do Aluno.

1. Cite cinco aspectos definidores do pensa
mento iluminista.
O aluno pode citar, por exemplo, alguns dos aspectos 

retomados por você anteriormente:

• emancipação humana pela razão;

• crença no desenvolvimento da ciência e das técnicas;

• crença no progresso contínuo como rumo a ser seguido 

pela humanidade, frequentemente em etapas sucessivas;

• crítica ao Estado absolutista e ao cristianismo;

• crença na liberdade e na igualdade como direitos inalie-

náveis.

2. Que relação é possível estabelecer entre 
o pensamento iluminista e a ascensão da 
burguesia na Europa do século XVIII?
A ascensão da burguesia europeia está em grande parte liga-

da ao pensamento iluminista, muito representativo de seus 

valores. O enfraquecimento das monarquias, por exemplo, 

pode ser associado à liberdade, ao direito de escolha e à par-

ticipação “popular” na vida política do Estado, questões sem-

pre contempladas nas reivindicações burguesas. A razão ilu-

minista tem como um de seus pressupostos o questionamen-

to de alguns direitos naturais (à hereditariedade do poder, por 

exemplo) e a reivindicação de outros (liberdade, igualdade 

de direitos etc.), confrontando ambos com a realidade polí-

tica das monarquias absolutistas europeias, por isso o Ilumi-

nismo  pode ser entendido como um movimento burguês.

3. (Fuvest 1995 – Adaptada) “Quando, na 
mesma pessoa ou no mesmo corpo de 
magistratura, o poder legislativo está reu
nido ao poder executivo, não existe liber
dade [...]. Também não existe liberdade 
se o poder judiciário não estiver separado 
do poder legislativo e do executivo [...]. 
Se ele estiver ligado ao poder executivo, 
o juiz poderia ter a força de um opressor. 
Tudo estaria perdido, se o mesmo homem, 
ou o mesmo corpo de principais, ou de no
bres, ou do povo, exercessem os mesmos 
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três poderes: o de fazer as leis, o de execu
tar as resoluções públicas, e o de julgar os 
crimes ou as divergências dos particulares.” 

MONTESQUIEU, CharlesLouis de Secondat. O espírito das 

leis. Disponível em: <http://classiques.uqac.ca/ 

classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/partie_2/ 

esprit_des_lois_Livre_2.pdf>.  Acesso em: 21 maio 2013. 

Tradução Célia gambini.

a) Qual é o tema do texto?
O texto trata da tripartição do poder defendida por Montes-

quieu.

b) Explique o contexto histórico em que 
foi produzido.

O texto foi produzido no contexto iluminista, século XVIII. 

Podemos perceber as influências de tal pensamento quando 

critica a centralização de poderes, característica comum na 

política absolutista.

4. (Fuvest 2004) “A autoridade do príncipe é 
limitada pelas leis da natureza e do Estado... 
O príncipe não pode, portanto, dispor de seu 
poder e de seus súditos sem o consentimento 
da nação e independentemente da escolha 
estabelecida no contrato de submissão...”

DIDEROT, Denis. Autoridade política. In: Enciclopédia, 

(1751–1765), p. 898. Disponível em: <http://gallica.bnf.fr>. 

Acesso em: 21 maio 2013.

Tendo por base esse texto da Enciclopédia, 
é correto afirmar que o autor:

a) pressupunha, como os demais iluminis
tas, que os direitos de cidadania política 
eram iguais para todos os grupos so
ciais e étnicos.

b) propunha o princípio político que esta
belecia leis para legitimar o poder repu
blicano e democrático.

c) apoiava uma política para o Estado, 
submetida aos princípios da escolha dos 

dirigentes da nação, por meio do voto 
universal.

d) acreditava, como os demais filósofos 
do Iluminismo, na revolução armada 
como único meio para a deposição de 
monarcas absolutistas.

e) defendia, como a maioria dos filósofos 
iluministas, os princípios do liberalismo 
político que se contrapunham aos regi
mes absolutistas.

Por meio dessa questão, espera-se que os alunos associem 

a limitação de poderes na Europa do século XVII como uma 

preocupação refletida pelo Iluminismo, que se contrapunha 

aos Estados absolutistas.

5. Assinale a alternativa que possui a indi
cação de uma característica relaciona
da ao pensamento iluminista do século 
XVIII.

a) A valorização do pensamento católico e 
cristão.

b) A afirmação da desigualdade jurídica 
entre cidadãos.

c) A satisfação direta dos prazeres e dos 
desejos sexuais e carnais.

d) A fatalidade do destino e da força divina.

e) O racionalismo científico.
O Iluminismo do século XVIII foi um movimento de valori-

zação do racionalismo e constituiu uma das bases do pensa-

mento científico ocidental.

propostas de Situações de 
recuperação

1. Por meio do texto a seguir, você pode so
licitar aos alunos que desenvolvam uma 
análise acerca dos valores iluministas apre
sentados.
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direitos naturais

“Se você meditar atentamente em tudo o que disse ficará convencido de: 1. que o homem que só es
cuta sua vontade é inimigo do gênero humano; 2. que a vontade geral é, em cada indivíduo, um ato puro 
de entendimento que ecoa no silêncio das paixões sobre o que o homem pode exigir de seu semelhante, 
e sobre o que o seu semelhante tem, por direito, de exigir dele; 3. que esta consideração da vontade geral 
e do desejo comum é a regra de conduta relativa de um particular para outro na mesma sociedade [...] e 
da sociedade da qual ele é membro em relação a outras sociedades; 4. que a submissão à vontade geral 
é o que cabe a todas as sociedades [...]; 5. que as leis devem ser feitas por todos e não por um [...]; 6. que, 
face a duas vontades, uma geral e outra particular, a vontade geral não erra jamais [...]; 7. que quando 
se pressupusesse a noção das espécies em um fluxo perpétuo, a natureza do direito natural não mudaria, 
pois ela seria sempre relativa à vontade geral e ao desejo comum de toda espécie; 8. que a equidade é 
para a justiça como a causa é para seu efeito, ou que a justiça não pode ser outra coisa que a equidade 
declarada; 9. enfim, que todas estas consequências são evidentes para aquele que raciocina, e que aquele 
que não quer raciocinar, renunciado à qualidade de homem, deve ser tratado como desnaturado.”

DIDEROT, Denis. Direito natural. In: Enciclopédia, (1751–1765). p. 131. Disponível em: <http://gallica.bnf.fr>.  
Acesso em: 21 maio 2013. Tradução glaydson José da Silva.

2. Com base no conteúdo ministrado, solicite 
aos alunos que estabeleçam uma reflexão 
sobre a presença de valores ligados ao Ilu
minismo no mundo contemporâneo. Essa 
reflexão deverá ser feita baseandose em 
exemplos na mídia escrita. Como produto 
final, solicite uma pequena dissertação, na 
qual os alunos comentem o material esco
lhido e as relações que puderam observar. 

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

Livros

NASCIMENTO, Maria das graças de Sou
za. Ilustração e História. O pensamento sobre 
a história no Iluminismo francês. São Paulo: 
Discurso Editorial/Fapesp, 2001. Livro para 
aprofundar questões importantes tratadas na 

Situação de Aprendizagem, com ênfase na in
fluência do pensamento iluminista ao longo 
da história.

REALE, giovanni; ANTISERI, Dario. His-
tória da Filosofia: do humanismo a Kant. São 
Paulo: Paulus, 2005. (Filosofia). Manual de lin
guagem simples e acessível, sobre a história da 
filosofia, importante para o conhecimento de 
aspectos gerais do pensamento iluminista. Tem 
o mérito de tratar do desenvolvimento do Ilumi
nismo não apenas na França, mas também em 
outros países, como a Inglaterra, a Alemanha e 
a Itália.

Site

Les classiques des sciences sociales. Disponível 
em: <http://classiques.uqac.ca/>. Acesso em: 
21 maio 2013. Diferentes livros e documentos 
do século XVIII podem ser encontrados nesse 
site (em francês). 
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SITUAçãO DE APRENDIzAgEM 8
INDEPENDêNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMéRICA

A compreensão da colonização da Améri
ca do Norte e da Independência dos Estados 
Unidos da América é indissociável do conhe
cimento da história da Inglaterra em ambos os 
contextos. é importante que, ao tratar do con
teúdo desta Situação de Aprendizagem, você 
observe e trace paralelos entre essas duas reali
dades contextuais que se encontravam ligadas. 
No que se refere à colonização, os interesses e 
motivações ingleses encontravamse fortemente 
ligados à situação política e econômica da In
glaterra naquele período. Os cercamentos de 
terras, a carestia, a guerra Civil, a Revolução 
Puritana; os conflitos com os países vizinhos, os 
enfrentamentos entre rei e burguesia, a religião 
oficial e os grupos reformados (com persegui
ções de diversas ordens) podem ser entendidos 
como alguns dos embates travados na Inglater
ra no século XVII. Fatores dessa ordem são en
tendidos como explicadores da inexistência de 
um projeto colonial sistemático para a Améri
ca (KARNAL et al., 2008, p. 37). é do imenso 
contingente de pobres oriundos do sistema de 
exclusão próprio desse processo que se consti
tuíram os primeiros grupos de colonos ingleses.

Em relação ao processo de independência 
e seus desdobramentos, o estudo dos víncu
los com a Inglaterra é imprescindível para seu 
entendimento. O controle político (“de direi
to”) do governo inglês – que legislava para 
as colônias –, as pressões visando ao contro

le do comércio colonial, impondo diferentes 
impostos, e a falta de autonomia (em amplo 
sentido) das colônias ligamse diretamente às 
lutas pela independência estadunidense e não 
podem ser dissociados das experiências ingle
sas nesse período. O conteúdo a esse respeito 
é amplo, o que nos impõe escolhas de temas 
nos planos de aula que apresentamos, daí a ne
cessidade de que você os complemente sempre 
que julgar necessário. Temas como o aspecto 
privado (empresarial) da colonização inglesa 
na América do Norte, o povoamento das co
lônias do Norte e do Sul, o Pacto Colonial e 
a guerra dos Sete Anos não são abordados, 
mas as tarefas previstas possibilitarão diferen
tes situações para desenvolvêlos.

Para desenvolvimento do conteúdo desta 
Situação de Aprendizagem, recomendamos 
que, antes de seu início, você trabalhe com 
os alunos a presença europeia nos Estados 
Unidos e na América do Norte anterior à 
colonização e, sobretudo, a cultura indígena 
précolombiana e póscontato. 

Fale também sobre a cultura indígena: 

 f antes de colombo – o que podemos saber 
sobre a vida dos indígenas da América do 
Norte antes da chegada dos europeus?

 f pós-colombo – qual era a situação dos in
dígenas após o contato com os europeus?

conteúdos e temas: colonização e independência dos Estados Unidos da América.

competências e habilidades: identificação de conhecimentos referenciais dos processos de colonização 
do território estadunidense e de independência dos Estados Unidos da América.

Sugestão de estratégias: atividades individual e em grupo.

Sugestão de recursos: textos, excertos, documentos históricos, sites e mapas.

Sugestão de avaliação: pesquisa, participação e produção textual.
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Sondagem e sensibilização

Inicialmente, você pode propor aos seus 
alunos a seguinte atividade, também presente 
no Caderno do Aluno:

1. Você consegue perceber a influência da cul
tura estadunidense na nossa cultura? Caso 
perceba, em que aspectos da nossa cultura 
você identifica essa influência? O que você 
pensa a esse respeito?
Observa-se hoje uma forte presença da cultura estadunidense 

no Brasil. Essa presença pode ser percebida não só pelo gran-

de número de músicas e filmes estadunidenses que ouvimos e 

vimos, mas pela própria presença de palavras e expressões da 

língua inglesa em diferentes instâncias de nossa cultura. Vista 

como um problema por muitos e como resultado natural de 

um mundo globalizado por outros, essa presença é sempre ob-

jeto de diferentes posicionamentos. Ao considerar as respostas 

dos alunos, incite-os a manifestar seu pensamento a respeito.

Na sequência, indagueos acerca da ma
neira como veem essa presença no Brasil, 
lembrandoos que irão tratar, nesta Situação 
de Aprendizagem, da formação dos EUA, cuja 
presença cultural é grande em muitos países. 

1a etapa

O objetivo desta etapa é propiciar uma 
reflexão em torno das principais motivações 
que levaram os ingleses, no século XVII, a 
se estabelecerem nas terras americanas. Não 
deixe de observar um fator importante: nes
se mesmo período e com igual intuito, esti
veram na América do Norte outros povos, 
como espanhóis, franceses e holandeses; ob
serve, também, que a empresa colonial ingle
sa na América foi tardia, se comparada com 
a dos países da Península Ibérica. De caráter 
diverso, as motivações que levaram ao po
voamento da América do Norte poderão ser 
apresentadas aos alunos mediante a análise 
de alguns excertos, também presentes no Ca
derno do Aluno, sobre o tema, antecedidos 
pelo seguinte enunciado: 

2. A seguir, são reproduzidos alguns excertos 
indicativos das motivações que levaram ao 
povoamento da América do Norte. Com 
base nas discussões realizadas em sala de 
aula e na leitura desses trechos, comente, 
no espaço apropriado, essas motivações.

cercamentos e miséria social

“No século XVII, intensificase o processo de cercamentos que tinham se iniciado no final da Idade 
Média. As velhas terras comuns e os campos abertos, indispensáveis à sobrevivência dos camponeses, 
estavam sendo cercados e vendidos pelos proprietários, principalmente em função do progresso de 
criação de ovelhas. O capitalismo avançava sobre o campo e o desenvolvimento da propriedade pri
vada excluía muitos trabalhadores. Para diversos camponeses, o fim das terras comuns foi também o  
fim da vida no campo. O êxodo rural cresce consideravelmente. As cidades inglesas aumentam e o 
número de pobres nelas é grande.” 

interesses mercantis

“Das terras espanholas começavam a chegar notícias crescentes de muita riqueza, como o ouro e 
a prata retirados do México e do Peru. A América cada vez mais passa a ser vista como um lugar de 
muitos recursos e de possibilidades econômicas. Comerciantes e aventureiros, a Coroa inglesa e pessoas 
comuns nas ilhas britânicas agitamse com essas notícias.”

perseguições religiosas

“As perseguições religiosas que marcaram o período também estimularam muitos grupos minoritá
rios, como os Quakers, a se refugiar na América.

A perseguição religiosa era uma constante na Inglaterra dos séculos XVI e XVII. A América seria 
um refúgio também para esses grupos religiosos perseguidos.”
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Guerras civis e com o estrangeiro

“A política inglesa do século XVII convive com [...] os jogos de poder e a luta pelo mundo. A di
nastia Stuart, ao tentar governar sem a rédea do Parlamento, entra em colisão com uma parte da so
ciedade da ilha. Estoura a guerra Civil e a Revolução Puritana. O novo líder da Inglaterra, Cromwell, 
manda matar Carlos I. [...] Ao matarem Carlos I, os ingleses estavam declarando: os reis devem servir 
à nação e não o contrário.”

KARNAL, L.; FERNANDES, L. E.; MORAIS, M. V.; PURDY, S. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 
3. ed. São Paulo: Contexto, 2011. <http://www.editoracontexto.com.br>. (Os trechos citados correspondem, respectivamente, 

às páginas 35, 37, 39 e 46).

Motivador 1 – Cercamentos e miséria social: o processo 

de cercamentos gerou um grande êxodo rural, acentuan-

do a miséria e as dificuldades enfrentadas pelos campo-

neses na Inglaterra. Trata-se de um grande motivador 

para o povoamento da América do Norte.

Motivador 2 – Interesses mercantis: as notícias de desco-

bertas de minas de metais e pedras preciosas na América 

Espanhola motivaram a Coroa Inglesa e colonos a ocupar 

o continente americano. A busca de pedras e metais pre-

ciosos, o metalismo, é um dos principais fundamentos da 

economia mercantilista.

Motivador 3 – Perseguições religiosas: os conflitos reli-

giosos na Europa durante a Idade Moderna motivaram a 

vinda de colonos para o continente americano. Tratava-

-se de um “Novo Mundo”, no caso dos colonos ingleses, 

mais aberto à tolerância religiosa.

Motivador 4 – Guerra civil e com o estrangeiro: o pro-

cesso de início da colonização da América pelos ingleses 

coincide com um século turbulento politicamente. As 

Revoluções Inglesas que marcaram a queda dos Stuart e 

a ascensão do Parlamento também motivaram a coloni-

zação de um novo território.

Lidos os excertos, discutaos um a um 
com os alunos, apontando para seus prin
cipais aspectos e acrescendolhes as infor
mações que julgar necessárias. Não deixe 
de comentar sobre os povos africanos que, 
como os que foram levados para outras lo
calidades, vieram forçados para a América 
inglesa, visando atender às necessidades 
de mão de obra das colônias. Peçalhes 
que registrem no Caderno do Aluno as 
principais conclusões alcançadas com a 
discussão.

Observe que, em grande medida, o povoa
mento da América do Norte pode ser entendido 
como feito por um grupo de refugiados (da po
breza, das perseguições religiosas, das guerras e 
conflitos civis etc.). Atualmente, os EUA são vis
tos por um grande número de pessoas de outros 
países, sobretudo latinoamericanos, como um 
país de oportunidades de trabalho, com melhores 
remunerações e condições de vida, enfim, de as
censão social. Dialogicamente, possibilite e pro
blematize paralelos e associações a esse respeito. 

2a etapa

Para este trabalho, disponibilizamos os 
seguintes excertos da Declaração de Indepen
dência dos Estados Unidos; Constituição dos 
Estados Unidos da América; Constituição da 
República Federativa do Brasil, que podem 
ser encontrados na íntegra nos sites:

 f <portuguese.brazil.usembassy.gov>. Acesso 
em: 22 maio. 2013.

 f <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 
22 maio. 2013. 

A atividade seguinte, também presente no 
Caderno do Aluno, relacionase aos dois ex
certos a seguir. Após cada fragmento de texto, 
existem espaços para que os alunos possam 
registrar suas respostas.

3. Leia e identifique, nos excertos 1 e 2, refe
renciais e valores do pensamento iluminis
ta, descrevendoos na sequência.
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Excerto 1

declaração unânime dos treze Estados unidos da América ou declaração de 
independência (1776)

“Quando, no curso dos acontecimentos humanos, tornase necessário a um povo dissolver os laços 
políticos que o ligavam a outro, e assumir, dentre os poderes da Terra, posição igual e separada a que 
lhe dão direito as Leis da Natureza e as do Deus da Natureza, o respeito digno às opiniões dos homens 
exige que se declarem as causas que os levam a essa separação.

Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas: que todos os homens são criados 
iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a 
liberdade e a busca da felicidade. 

Que, para assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos 
poderes do consentimento dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo tornese des
trutiva desses fins, é direito do povo alterála ou abolila e instituir novo governo, baseandoo nesses 
princípios e organizando seus poderes da forma que lhe pareça mais conveniente para concretizar sua 
segurança e felicidade.”

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (1776). Disponível em: <http://www.archives.gov/exhibits/
charters/print_friendly.html?page=declaration_transcript_content.html&title=NARA%20%7C%20The%20Declaration%20

of%20Independence%3A%20A%20Transcription>. Acesso em: 22 maio 2013. Tradução Eloisa Pires. 

Excerto 2

constituição dos Estados unidos da América (1787)

Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, 
assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bemestar geral e assegurar as 
bênçãos da liberdade para nós mesmos e nossa posteridade, ordenamos e estabelecemos esta Consti
tuição para os Estados Unidos da América. [...]

Emenda i
O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício 

dela; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacifica
mente, e de dirigir ao governo petições para a reparação de injustiças . [...]

Emenda XiV
Seção 1.
Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são 

cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde residem. Nenhum Estado poderá fazer ou executar 
qualquer lei que restrinja os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem pode
rá qualquer Estado privar qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo 
legal, nem negar a qualquer pessoa no âmbito de sua jurisdição a igual proteção das leis. [...]

Constituição dos Estados Unidos da América (1787). Disponível em: <http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_
transcript.html>. Acesso em: 22 maio 2013. Tradução Eloisa Pires.
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A Declaração da Independência e a Constituição Ame-

ricana (e todo o processo que a elas conduziu) foram 

muitíssimo influenciadas por valores iluministas, que es-

tiveram na base das críticas ao Antigo Regime europeu – 

pode-se dizer que a Independência dos Estados Unidos é  

um fator acelerador de sua crise. Entre esses valores  

é possível citar os direitos naturais e inalienáveis à vida, 

à liberdade (política, econômica, religiosa), à indepen-

dência, ao questionamento das ordens instituídas das 

coisas etc. É importante que os alunos busquem identifi-

car passagens representativas desse conteúdo nos textos 

analisados.

O excerto seguinte está inserido no Caderno 
do Aluno, acompanhado da atividade a seguir:

4. Leia o excerto 3, a seguir, e compare o mo
delo de cidadania estadunidense (presen
te na Declaração de Independência e na 
Constituição dos EUA, vistas anterior
mente) com o modelo brasileiro (presente 
nos excertos da Constituição da República 
Federativa do Brasil, a seguir, mas, tam
bém, por sua própria experiência), indican
do semelhanças e diferenças.

Excerto 3

constituição da república Federativa do brasil (1988)

preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Cons
tituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 
Federativa do Brasil. [...]

título ii, capítulo i, Artigo 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...].

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília: Assembleia Nacional Constituinte, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 22 maio 2013.

Percebemos na Constituição dos Estados Unidos a forte in-

fluência que a autodeterminação e a liberdade do indivíduo 

exercem sobre o seu funcionamento; o indivíduo não pode 

ser obstruído por nenhuma pessoa ou jurisdição, no que se 

refere à liberdade de culto e às manifestações pacíficas.

Na Constituição Brasileira percebemos uma grande exal-

tação da igualdade e do papel do Estado na garantia de tal 

direito. A Constituição promulgada “sob a proteção de Deus” 

defende o “direito à vida, à liberdade, à igualdade, à seguran-

ça e à propriedade”.

Tendo desenvolvido temas relacionados ao 
povoamento dos territórios da América inglesa, 

agora você, professor, poderá trabalhar algu
mas questões ligadas a preceitos fundamentais 
do processo de independência estaduniden
se, como a construção da noção de liberdade 
pelos “pais fundadores”, com base nos mo
vimentos de resistência à Inglaterra. Esses  
movimentos foram fortemente influenciados 
pelos valores europeus iluministas, cujo conhe
cimento e contextualização auxiliarão no enten
dimento de todo o processo de independência  
dos EUA. Documentos referenciais como a 
Declaração de Independência ou a Constitui
ção dos EUA podem ser utilizados no estabele
cimento dessa com preensão. Do mesmo modo 
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que na aula anterior, nesta você também pode
rá fazer paralelos e associações com questões 
contemporâneas, mas agora ligadas à realida
de de seus alunos – ao comparar, por exemplo, 
aspectos da fundação da noção de cidadania 
para os estadunidenses e para os brasileiros, fa
zendo uso, para este fim, de excertos da Consti
tuição da República Federativa do Brasil. 

3a etapa

Esta etapa poderá ser dividida em dois mo
mentos:

primeiro

Observe que a Declaração de Independên
cia (1776) foi um documento em que as Treze 
colônias inglesas declaravam sua independên
cia da Inglaterra, motivadas por reivindica
ções comuns, assentadas em um conjunto de 
violações de direitos dos colonos, promovido 
pelos ingleses. Organizadas em 1787, essas 13 
colônias aprovaram a Constituição dos Esta
dos Unidos da América. 

A Declaração de Independência e a Cons
tituição dos EUA (todo o processo) que a 
elas conduziu foram, profundamente, in
fluenciadas por valores iluministas, que esti
veram na base das críticas ao Antigo Regime 
europeu – podese dizer que a Independên
cia dos EUA foi um fator acelerador de sua 
crise. Como o conteúdo referente ao Ilumi

“Começa invocando o povo e falando dos direitos [...]. A nação americana procurava assentar sua 
base jurídica na ideia de representatividade popular, ainda que o conceito de povo fosse, nesse momen
to, extremamente limitado. Já no início da Constituição en contramos a expressão: ‘Nós, o povo dos  
Estados Unidos’. Quem eram ‘nós’? Certamente não todos os habitantes das colônias. A maior parte 
dos ‘americanos’ estava ex cluí da da participação política. O processo de independência fora liderado por 
comerciantes, latifundiários e intelectuais urbanos”.

KARNAL, L.; PURDY, S.; FERNANDES, L. E.; MORAIS, M. V. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 
3. ed. São Paulo: Contexto, 2011. <http://www.editoracontexto.com.br>.

nismo já foi tratado, divida a classe em dois 
grupos e solicite que leiam e identifiquem nos 
excertos 1 e 2 referenciais e valores do pensa
mento iluminista. Identificados esses valores, 
promova uma interação entre os grupos de 
modo que os resultados de suas análises pos
sam ser apresentados para todos. Aproveite a 
oportunidade para estabelecer relações com 
o conteúdo anteriormente tratado.

Segundo

Após a realização da atividade de leitura 
pelos grupos, peça a eles que leiam o excerto 3 
e que comparem o modelo de cidadania esta
dunidense (conhecido por meio da leitura da 
Declaração de Independência e da Constitui
ção dos EUA) e o brasileiro (conhecido pelos 
excertos da Constituição da República Fede
rativa do Brasil e por sua própria experiência 
como cidadão), indicando semelhanças e dife
renças. Encerre a aula promovendo uma dis
cussão acerca das análises feitas pelos grupos.

Observação: Em relação ao primeiro mo
mento da etapa, é importante que você observe 
que a Declaração de Independência foi pau
tada por valores que orientaram pressupostos 
iluministas, como os direitos naturais e inalie
náveis à vida, à liberdade (política, econômica), 
à independência, ao questionamento das or
dens instituídas das coisas etc. Quanto ao texto 
constitucional, podese observar que, de muitas 
formas, ele foi inovador. Para Leandro Karnal: 
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“Segundo a Constituição daquele país [Estados Unidos], não existe igualdade natural, porque a 
igualdade é valor que se alcança pela negociação entre cidadãos em pleno exercício de seus direitos. 
Neste sentido, a igualdade é também um valor fundamental, e como tal deve ser alcançada por meio do 
exercício da liberdade. Ela não é uma dádiva da natureza, mas uma conquista das lutas pela cidadania 
levadas a cabo por todos os membros da sociedade americana, sejam eles homens, mulheres, índios, 
negros etc. [...] O princípio fundador da Constituição norteamericana é o da liberdade e este valor 
está acima de todos os outros, porque qualquer restrição à liberdade do cidadão põe em risco todos os 
outros valores. Isso pode revestirse de uma certa hipocrisia, sendo muito comum a crítica dos seus opo
sitores de que a liberdade americana só vale para os Estados Unidos. Neste sentido, a política externa 
desse país seria uma contradição a seus próprios princípios, posto que em nome da liberdade os EUA 
apoiam os regimes mais discricionários e mais violentos e que desrespeitam os direitos dos cidadãos.”

DE DECCA, Edgar Salvadori. Cidadão, mostreme a identidade! Caderno Cedes. Campinas, v. 22, n. 58, p. 720, 
dezembro/2002, p. 16. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 22 maio 2013.

No que se refere à comparação entre os 
trechos das duas Constituições, você pode 
observar que a cidadania, para os estaduni
denses, fundavase, principalmente, na ideia 
de liberdade, ao passo que para os brasileiros 
está alicerçada na ideia de igualdade. Para 
o documento estadunidense, “benefícios da 
liberdade”, “livre exercício de cultos” e “li
berdade da palavra” informam a orientação 

Já em relação ao Brasil, o princípio é o 
mesmo, como observa Decca (2002, p. 12): 
“Não deixa de ser irônico percebermos 
[...] que neste país onde as desigualdades 
socioculturais são gritantes se alardeie 
aos quatro ventos o princípio abstrato da 
igualdade dos cidadãos”.  

4a etapa

Com base no conteúdo desenvolvido, 
você poderá tratar, agora, da formação dos 
estados estadunidenses (oportunamente, 
busque explorar os conflitos entre ingleses 
e estadunidenses ao longo do processo de 
independência). Com a independência, as 
antigas colônias inglesas substituíram seus 
estatutos por constituições republicanas, 

dando forma legal aos preceitos da Declara
ção de Independência. Praticamente todas 
essas constituições expressavam valores de
mocráticos ligados a direitos dos cidadãos 
e do povo, liberdades e soberania popular – 
manifesta por meio de eleições e tripartição 
dos poderes (Executivo, Legislativo e Judi
ciário). Nessas cartas constitucionais, as 
colônias exortavam atitudes autoritárias da 
metrópole inglesa, além de procurar garan
tir a inviolabilidade da própria liberdade, 
buscando delimitar os poderes do governo 
e dos cidadãos. Debates entre federalistas 
e antifederalistas, considerando interesses 
e poderes locais e questões que envolviam 
todas as colônias, nortearam a elaboração 
de uma Constituição Nacional – aprovada 
por todas as colônias, não sem um grande 

seguida em sua elaboração; já para o brasilei
ro, a ideia de que “todos são iguais perante a 
lei” conduz a outra orientação. é importante 
que se tenha em mente que esses são princí
pios norteadores da elaboração da cidada
nia em cada um desses países, e não leis que 
orientam a conduta do país e de todos os seus 
membros. Para Edgar Salvadori de Decca, 
por exemplo:  
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número de conflitos entre elas. Sucedeu a 
essa aprovação um conjunto de emendas 
constitucionais que ficou conhecido como 
Carta de Direitos (que pode ser consultada 
no mesmo endereço eletrônico da Embai
xada dos EUA citado anteriormente). 

O processo de preparo do texto consti
tucional polarizava uma tendência ligada à 
unidade de um governo central a outra, de 
autonomia das colônias. Esse processo tam
bém pode ser entendido como uma contra
posição entre interesses rurais e comerciais. 
Por um lado, um grande número de fazendei
ros e pessoas que viviam na zona rural, que, 
com a Independência, mantinham o ideal de 
afastamento dos pesados impostos, das igre
jas oficiais e outros valores que lembravam a 
Europa que eles e seus antepassados haviam 
abandonado. As propostas de centralização 
do governo e defesa dos interesses comer
ciais eram vistas como suspeitas por esses 
grupos. Por outro lado, estavam os que viam 
na união um futuro de crescimento econô
mico e poder geral, uma mentalidade liga
da mais aos centros urbanos. Na década de 
1780, portanto, travaramse lutas entre dife
rentes mentalidades: a rural e a comercial. 
As divergências desses grupos marcaram as 
oscilações políticas entre a possibilidade de 
soluções democráticas, para os primeiros, e 
a resistência a elas, para o segundo grupo. 
Se por um lado havia a defesa da formação 
de um poder mais centralizado e aristocrá
tico, por outro se defendia o investimento 
em setores empresariais. Vale destacar ainda 
que havia um grupo que colocava em dúvida 
qualquer ação de governos, o que os levava à 
defesa de eleições periódicas como reação  
a qualquer tipo de hegemonia política.

Essas polaridades entre federalistas e re
publicanos (antifederalistas) não inviabili
zaram a elaboração de uma Confederação e 
de uma Constituição Nacional. é importan
te que os alunos tenham claro que os repu

blicanos defendiam uma autonomia maior 
para as colônias e um poder centralizado 
mais fraco, uma influência mínima pelo 
governo central, ao passo que os federalis
tas defendiam um poder centralizado forte, 
como único modo de manutenção da união 
das colônias. Esses embates, posteriormen
te, foram expressos na consolidação de um 
sistema bipartidário, que exerceu grande 
influência na maneira de funcionamento do 
governo; contudo, na Constituição de 1787, 
foram resolvidos de modo “conciliatório”, 
ainda que haja uma predominância das 
orientações republicanas. Ao se incorporar 
valores de um grupo e de outro ao texto 
constitucional (esse conteúdo pode ser bem 
observado ao se analisar as seções do artigo 
IV da Constituição Americana – o que você 
também pode trabalhar com seus alunos), 
fundavase uma “República Federativa”. As 
limitações do poder federal e a autonomia 
dos Estados podem ser percebidas pelos 
alunos na emenda X da Constituição Ame
ricana, que poderá ser escrita na lousa e in
terpretada com os alunos: Os poderes não 
delegados aos EUA pela Constituição, nem 
por ela negados aos Estados, são reservados 
aos Estados ou ao povo.

5a etapa

Podese ver, após os trabalhos realiza
dos, que a maior parte dos estadunidenses 
não participou politicamente do processo 
de independência, que esteve a cargo das 
elites locais, compostas por comercian
tes, latifundiários e intelectuais urbanos. 
Esse processo, além da exclusão de grande 
contingente de pobres, entre os novos mo
radores, excluía também indígenas e afro
descendentes. 

Nessa etapa você poderá solicitar aos 
alunos uma pesquisa individual, conforme 
sugerido no Caderno do Aluno, na seção Pes
quisa individual, apontando as motivações 
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dessa exclusão. Para isso, oriente a busca por 
informações sobre o papel desses segmentos 
da sociedade estadunidense antes e depois da 
Independência, verificando mudanças e per
manências. 

Avaliação da Situação de 
Aprendizagem

Nesta Situação de Aprendizagem, objeti
vase levar os alunos à compreensão da colo
nização da América inglesa e do processo de 
independência das colônias. Em relação às 
atividades propostas, dois aspectos principais 
foram considerados: o conhecimento prévio 
dos alunos acerca do contexto europeu dos 
séculos XVI e XVII e as possibilidades de es
tabelecer informações paralelas para reflexão 
com base em conhecimentos extraclasse dos 
alunos (experiências de cidadania, por exem
plo). A esses prérequisitos esperase que os 
alunos respondam de modo satisfatório, tanto 
do ponto de vista do conteúdo já ministrado 
quanto daquele que resulta de suas próprias 
articulações com o que é proposto.

proposta de questões para avaliação

As questões sugeridas a seguir en
contramse na seção Você apren
deu? do Caderno do Aluno.

1. Quais foram as principais motivações que 
levaram ao povoamento da América do 
Norte pelos ingleses?
O século XVII, na Inglaterra, foi marcado por um grande 

número de conflitos político-sociais que afetavam direta-

mente a vida da população, levando-a a buscar novas pos-

sibilidades de vida na América do Norte. Os cercamentos 

de terras e seu posterior arrendamento ou venda para 

fins de criação de ovelhas excluía os camponeses do acesso 

a seu principal meio de vida, a terra, levando um grande nú-

mero de pessoas a se refugiarem nas cidades aumentando 

significativamente a quantidade de pobres. Um outro fator 

importante que trouxe à América grande número de refu-

giados foram as perseguições religiosas a grupos protestan-

tes minoritários, como os Quakers. Fatores como o grande 

interesse mercantil da Coroa inglesa (quando se apercebeu 

dos recursos que poderia obter nas colônias) e de grupos 

particulares podem também ser apresentados como moti-

vações para a vinda dos ingleses para a América do Norte. 

A todos esses aspectos, junte-se o contexto de guerra vivido 

pela Inglaterra internamente (guerra civil) além dos confli-

tos externos.

2. Muitos dos que se dirigiam às novas colô
nias não podiam pagar pelo alto preço das 
passagens para a América e tornaramse ser
vos, temporariamente, de seus financiadores, 
prestandolhes anos de serviços gratuitos. 

Essa afirmação referese à situação na qual 
se encontravam aqueles que vieram para a 
América durante a:

a) colonização espanhola.

b) colonização inglesa.

c) colonização inglesa e francesa.

d) colonização espanhola e inglesa.

3. (Fuvest 1999) Podese dizer que o ponto 
de partida do conflito entre as colônias in
glesas da América do Norte e a Inglaterra, 
que levou à criação dos Estados Unidos 
em 1776, girou em torno da reivindicação 
de um princípio de uma prática que tinha 
uma longa tradição no Parlamento bri
tânico. Tratase do princípio e da prática  
conhecidos como: 

a) um homem, um voto (one man, one vote).

b) nenhuma tributação sem representação 
(no taxation without representation).

c) Declaração dos Direitos (Bill of Rights).

d) equilíbrio entre os poderes (checks and 
balances).
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e) liberdade de religião e de culto (freedom 
of religion and worship). 

4. A guerra de Independência estadunidense 
propiciou:

a) liberdade para todos os negros.

b) liberdade para os negros e a garantia de 
direitos para os índios.

c) garantia de direitos e de princípios de
mocráticos para os colonos.

d) consolidação das instituições republi
canas.

e) garantia de direitos para os colonos e o 
fim da escravidão.

propostas de Situações de 
recuperação

1. Solicite aos alunos que escolham um dos 
grupos que vieram para a América do Norte 
e desenvolvam uma pesquisa sobre as moti
vações que o levaram a realizar tal desloca
mento, apresentando um texto curto (uma 
ou duas páginas) a esse respeito.

2. Proponha aos alunos que entreguem, por 
escrito, uma resposta à seguinte questão: 
Quais são as relações entre a Indepen-
dência dos EUA e o Iluminismo?

Em suas respostas, verifique se os alunos contemplaram a 

importância de valores iluministas, como a crítica à centra-

lização do poder.

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

Livros

KARNAL, L.; PURDY, S.; FERNANDES, 
L. E.; MORAIS, M. V. História dos Estados  
Unidos: das origens ao século XXI. 3. ed. 
São Paulo: Contexto, 2011. <http://www.
editoracontexto.com.br>. O livro, organizado 
pelo professor Leandro Karnal, possui uma série 
de textos que ilustram a formação dos EUA. 

SELLERS, Charles; McMILLEN, Neil R.; 
MAY, Henry Farnham. Uma reavaliação da 
história dos Estados Unidos: da colônia à po
tência mundial. Tradução Ruy Jungmann. 
Rio de Janeiro: Jorge zahar, 1990. Esse livro 
apresenta uma vasta discussão historiográfica 
sobre as principais linhas de interpretação da 
história estadunidense.

Site

Embaixada dos EUA no Brasil. Disponível em: 
<http://portuguese.brazil.usembassy.gov>. 
Acesso em: 22 maio 2013. O site oferece um 
grande número de documentos a respeito da 
história dos EUA.
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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

V
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• Préhistória
– Préhistória sulamericana, 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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GAbAritO

SituAçãO dE AprEndizAGEM 1
Que mundo é esse? 

(CA, p. 5-8)
1. Há diversas formas de exaltar as diferenças entre o mapa-

-múndi da Idade Média e os mapas com os quais os alunos li-

dam normalmente. Portanto, não há uma resposta única para 

esta questão, mas eles podem ressaltar o formato e a organi-

zação dos continentes, entre outros aspectos.

2. Espera-se que os alunos justifiquem que, no mapa contem-

porâneo, elementos como maior precisão, utilização prática 

para navegações, influências do pensamento clássico e aban-

dono de alguns padrões medievais são influências do raciona-

lismo.

3. Esses personagens são os três filhos de Noé: Sem (ancestral 

dos semitas, na Ásia), Iafech (Jafé, dos jaféticos, na Europa) e 

Cham ou Cão (dos camitas, na África).

4. Podemos indicar a tripartição territorial, que remete à San-

tíssima Trindade. Além disso, ajude os alunos a perceber que 

Jerusalém está localizada bem no centro do mapa.

5. Ao indicar os pontos cardeais, os alunos vão perceber que, no 

mapa-múndi medieval, o Leste (Oriente) está na parte supe-

rior do mapa, ao contrário do que se observa no mapa con-

temporâneo apresentado na página 6, no qual é o Norte que 

está na parte superior do mapa.

6. Ajude os alunos a perceber que a descrição feita nos versí-

culos é a do Paraíso e, segundo a cartografia medieval, este 

ficava localizado na porção oriental dos mapas. Em toda a 

cartografia cristã, o Oriente ocupa uma posição de destaque 

devido a essa relação. Desse modo, a presença do Paraíso no 

Leste justifica a sua colocação na parte superior dos mapas de 

toda a cartografia medieval cristã, até o advento da bússola e 

das navegações oceânicas, quando o Norte passa a ocupar tal 

posição de destaque nos mapas.

7. O fato de o Paraíso cristão estar representado no Oriente 

influenciou a construção do significado de palavras como 

“orientado” e “desorientado”. Trata-se de uma referência di-

reta a tal representação cartográfica, assim como em grande 

parte dos mapas cristãos medievais, em que o Oriente é re-

presentado na parte superior.

Pesquisa individual (CA, p. 8)
O texto dissertativo a ser elaborado após a pesquisa deve con-

ter os seguintes pontos:

• O mapa de Martellus data do século XV e o de Bertin (ver 

página 6 do Caderno do Aluno), do século XX.

• O mapa de Henricus Martellus está com o Norte na parte su-

perior, enquanto o mapa da Idade Média apresenta o Leste 

(Oriente) na parte superior.

• A África está bem detalhada no mapa de Martellus, graças às 

navegações portuguesas na costa do continente.

• Na data de elaboração do mapa de Martellus, os portugueses 

ainda não haviam chegado ao Extremo Oriente.

• O Renascimento se mostra evidente, principalmente, no 

racionalismo e na busca de precisão na representação dos 

continentes.

SituAçãO dE AprEndizAGEM 2
As indulgências e os protestantes 
(CA, p. 12-15)
1. Indulgências, de modo geral, são caracterizadas nos livros di-

dáticos como uma forma de obter a salvação. A Igreja coloca-

va à disposição do fiel a possibilidade de pagar as boas obras 

da Igreja e, assim, ser salvo.

2. O pensamento apocalíptico é uma influência muito evidente 

no contexto; palavras como “renovação” e “aniquilação” dão 

mostras de uma época de incertezas, em virtude das mudan-

ças verificadas na Idade Moderna e dos questionamentos e 

frustrações de Lutero em relação à Igreja Católica.

3. Podemos perceber a crítica às indulgências e a oposição à 

ideia de que as obras são o único modo de obter salvação. 

São críticas diretas a certas práticas católicas que repercutiram 

na constituição da maioria das igrejas protestantes do mundo, 

tais como a não existência de santos, normalmente valoriza-

dos pela Igreja Católica por suas obras e feitos. Destaca-se 

também a menção direta à justificação pela fé, de caráter in-

terior e individual.

4. Ele era contra a cobrança de indulgências.

5. Além daquelas citadas no texto, o Concílio proclamou a infa-

libilidade das Escrituras e do papa, a publicação do Índex e a 

reafirmação de diversos dogmas católicos, como as relíquias e 

as indulgências, questionadas durante a Reforma Religiosa.

6. a) Livre sacerdócio e livre interpretação da Bíblia. (P)

b) Infalibilidade das sagradas escrituras. (P e C)

c) Celibato sacerdotal. (C)

d) Adoração de santos. (C)

7. Uma das características da adoração dos santos está vinculada 

à realização de grandes obras, milagrosas em diversos casos. 

Trata-se de um ponto de vista amplamente criticado por Lu-

tero, que remonta ao cristianismo primitivo e declara uma su-
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posta interpretação errônea das sagradas escrituras feita pelo 

clero católico.

Pesquisa individual (CA, p. 15)
• São Benedito (c. 1524-1589): “O Mouro”, como era conhecido 

pelo tom de sua pele. Foi um monge da Itália no século XVI 

que distribuía comida aos pobres, retirada da cozinha da qual 

era encarregado, no Mosteiro de Santa Maria de Jesus, em Pa-

lermo. Esses feitos contribuíram para sua canonização.

• Santo Ignácio de Loyola (1491-1556): fundou com outros reli-

giosos a Companhia de Jesus, que atuou muito intensamente 

na Contrarreforma Católica, principalmente na evangeliza-

ção de novos fiéis. Por causa de sua estrutura hierárquica e de 

forte influência militar (vale lembrar que o próprio Ignácio foi 

militar), os jesuítas são conhecidos como “exército de Deus”.

• João Calvino (1509-1564): foi um dos principais pilares da Re-

forma Religiosa europeia; de origem francesa, foi perseguido 

por causa de suas ideias e, por isso, mudou-se para Genebra. 

Conhecido por influenciar movimentos, como o puritanismo, 

escreveu muito sobre a predestinação da vontade de Deus so-

bre os seres humanos.

Observação: A pesquisa precisa evidenciar a relação entre o 

contexto da Reforma e o fortalecimento de determinadas ordens 

religiosas. No caso de João Calvino, uma doutrina extremamente 

ligada ao capitalismo. É interessante relacionar a pesquisa com os 

rumos seguidos pela ordem jesuítica, exemplificar a importância 

da obra na canonização de Santo Ignácio em 1622 e nos rumos 

do calvinismo atrelados ao capitalismo. Essas conclusões podem 

ser feitas em sala, com a sua mediação.

Pesquisa em grupo (CA, p. 15)
a) Os alunos precisam citar a expansão do cristianismo nas Ilhas 

Britânicas, além da posterior expansão do protestantismo, 

isolando a Irlanda como reduto de católicos. A formação do 

Reino Unido, durante os séculos XVII, XVIII e XIX, também in-

fluenciou bastante tal isolamento.

b) Foi um massacre ocorrido em Derry, Irlanda do Norte, no qual 

o Exército reprimiu uma manifestação pacífica a favor dos di-

reitos civis e contra a prisão generalizada de pessoas suposta-

mente envolvidas com o Exército Republicano Irlandês (IRA).

c) São inúmeras: metodistas, pentecostais, neopentecostais etc.

SituAçãO dE AprEndizAGEM 3
A Utopia, O Príncipe e a cocanha

Leitura e análise de texto (CA, p. 18)
1. Os alunos devem ressaltar o pragmatismo de Maquiavel em 

buscar um funcionamento pouco idealizado da sociedade. 

O texto ressalta que, no exercício do poder, deve-se recorrer 

ao uso da força quando esta for necessária à manutenção do 

poder. Se for o caso, vale comentar a frase que define a visão 

política de Maquiavel: “Os fins justificam os meios”.

Pesquisa individual (CA, p. 22-23)
1. No Caderno do Aluno, existe a solicitação de pesquisa para o 

mapa que aparece nas primeiras edições do livro de Thomas 

More [Thomas Morus]. Com base na análise do mapa, os alu-

nos deverão responder às questões propostas.

 a) O círculo é uma forma recorrente no pensamento ociden-

tal para representar a perfeição.

 b) Os castelos servem para afastar os intrusos e manter a ilha 

isolada de influências externas; não são, portanto, fontes de 

ostentação de poder.

 c) Assim como a vida dos habitantes, o espaço é extremamen-

te organizado, ordenado. 

Você aprendeu? (CA, p. 24)
1. Maquiavel parte da análise da suposta natureza do homem 

para explicitar mecanismos pragmáticos de funcionamento 

da política. A Utopia, de Morus, nasce de uma crítica à so-

ciedade inglesa na qual o autor vivia. Em muitos aspectos, é 

possível aproximar a sociedade na qual Morus vivia e a atual: 

o abuso de poder, a ausência de tolerância e as doenças pro-

vocadas pela falta de hábitos saudáveis e de saneamento são 

alguns deles.

SituAçãO dE AprEndizAGEM 5
Sistemas coloniais europeus – A América colonial

Para começo de conversa (CA, p. 34)
1. Cada grupo deverá ficar responsável pela pesquisa de um mo-

delo colonial. Na proposição da Situação, há o detalhamento 

desta proposta.

Pesquisa individual (CA, p. 38)
A pesquisa deve apresentar uma diversidade de aspectos, por 

exemplo, no caso brasileiro, em alguns períodos de nossa história - o 

romantismo - os indígenas são exaltados. Já no contexto pós-adven-

to da República o passado indígena e de escravidão fica relegado.

Pesquisa em grupo (CA, p. 38-40)
1. 

A –    Região Amazônica: ocupada pelos jesuítas e marcada pela 

extração de drogas do sertão. Foi assegurada como território 
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português pelo Tratado de Madri (1750).

B –     Vale do Rio São Francisco: região ocupada por criadores de 

gado, o São Francisco também era conhecido como “Rio dos 

Currais”.

C –    Interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso: re-

gião explorada por bandeirantes e, posteriormente, ocupada 

pela mineração.

D – Pampas gaúchos: região marcada pela criação de gado, pela 

ocupação jesuítica e pelas bandeiras.

2. Sugestão: Atividade econômica do Brasil Colonial.

SituAçãO dE AprEndizAGEM 6
revolução inglesa – Hobbes e Locke

Lição de casa (CA, p. 47)
 a) Thomas Hobbes (1588-1679): saiu da Inglaterra durante a 

Guerra Civil travada entre os Cavaleiros e os Cabeças Redon-

das, foi professor do filho de Carlos I na França e tornou-se 

próximo da corte dos Stuart. Durante seu exílio na França, 

escreveu Leviatã, uma de suas principais obras políticas, e, 

quando o poder dos Stuart foi restaurado, já vivia na Ingla-

terra. Curiosamente, algumas de suas obras foram censuradas 

por seu antigo aluno, o então rei Carlos II.

 b) John Locke (1632-1704): seus pais participaram da Guerra Civil, 

lutando pelas tropas do Parlamento. Quando Hobbes escreveu 

Leviatã, Locke tinha aproximadamente 18 anos e ainda era um 

estudante. Viajou bastante pela Europa durante a República de 

Cromwell e os reinados de Carlos II e Jaime II, e suas críticas ao 

Absolutismo tornaram-se muito evidentes em seus textos. Retor-

nou à Inglaterra após a Revolução Gloriosa e era muito próximo de 

Guilherme de Orange, que assumiu após a deposição de Jaime II.

SituAçãO dE AprEndizAGEM 8
independência dos Estados unidos da América

Pesquisa individual (CA, p. 66)
Os negros e os índios não participaram da independência es-

tadunidense. No caso dos negros, constituíram a base da mão de 

obra dos EUA até a década de 60 do século XIX, enquanto a In-

dependência fora declarada em 1776, e a “igualdade” propagada 

pelo movimento separatista não valia para os escravos. No caso 

dos índios, a exclusão foi semelhante, pois grande parte da popu-

lação foi exterminada ou removida de suas terras. 

O preconceito contra essas etnias na sociedade estadunidense 

é marcante. Durante todo o século XX, ocorreram manifestações 

violentas e racistas. Martin Luther King e Malcom X são exemplos 

de lideranças negras de movimentos de luta contra a segregação 

feita pelos brancos. Alguns críticos à eleição de Barack Obama, 

primeiro presidente negro dos Estados Unidos, ainda utilizam ar-

gumentos racistas para atacar o presidente, em pleno século XXI.
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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_Vol1_2014.indd   78 17/07/14   13:51



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. 

Ciências: Eleuza Vania Maria Lagos Guazzelli,  
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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 
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Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
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Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
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de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
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Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
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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 
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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.
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Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 

Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 

Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 

Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 

Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 

Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 

Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 

de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 

Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 

Roger da Purificação Siqueira, Sonia Salem e 

Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 

Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 

Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 

Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 

Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.
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Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 

Felice Murrie.
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