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HISTÓRIA 

 

A homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a 

construção de um Currículo Paulista em regime de colaboração (estado e 

municípios) constituem um novo capítulo na trajetória de mudanças e 

continuidades na aprendizagem de História, em que novos desafios se 

apresentam. As recentes fissuras políticas e sociais além do avanço cada vez 

mais acelerado das tecnologias de comunicação têm alterado as formas de 

apreender o mundo, as nossas relações com o passado e com o tempo presente, 

bem como o processo de construção das identidades.  

O saber histórico na sala de aula tem se caracterizado por um duplo 

movimento. De um lado, tenta-se compreender aspectos do presente por meio 

do passado. De outro, busca-se reelaborar a história a partir de novos 

questionamentos dos tempos atuais. Com tal processo, pretende-se contribuir 

com a construção das identidades, em especial dos grupos até então 

marginalizados, cuja trajetória se tem reconstituído. A aprendizagem de história 

é um exercício importante de humanização, pois coloca-nos em contato com o 

outro (a diferença), por meio do conhecimento de outras experiências humanas, 

em lugares e épocas distintas.  

Um dos principais objetivos que a BNCC apresenta para o componente 

curricular é estimular a autonomia de pensamento por meio do reconhecimento 

da existência de diferentes sujeitos, histórias, condutas, modos de ser, agir e 

pensar sobre o mundo. Tal percepção estimula o pensamento crítico, pois ajuda 

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

quais vivem, o que sintetiza uma operação fundamental na construção do 

conhecimento histórico, qual seja a contextualização. 1  

Um dos desafios que se colocam no Ensino Fundamental é a necessidade 

de estudantes e professores assumirem uma “atitude historiadora”, dando 

destaque ao uso das fontes históricas em suas diferentes linguagens, realizando 

                                                             
1 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a base. Brasília: MEC/ CONSED/ UNDIME, 
2017. (Versão homologada) p. 398.  
Disponível em:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc (acesso em 17/10/2018) 



progressivas operações cognitivas para analisá-las. É preciso ir a campo com os 

alunos: observar o seu contexto, entrevistar pessoas, consultar arquivos, 

bibliotecas, centros de documentação, visitar os lugares de memória, os museus, 

explorar acervos digitais, coletar e analisar materiais e, por fim, criar seus 

próprios registros, avaliando contextos e propondo soluções.  

A aprendizagem de História, enquanto componente da área de Ciências 

Humanas no Ensino Fundamental se alinha às propostas e caminhos da 

Geografia, possibilitando um trabalho articulado nas escolas, por meio de 

métodos investigativos em comum e de temáticas semelhantes. (Re)conhecer, 

identificar, pesquisar, classificar, comparar, diferenciar, interpretar, 

compreender, analisar, criar/produzir a respeito das sociedades humanas em 

diferentes tempos e espaços mobilizando diferentes linguagens (textuais, 

iconográficas, cartográficas, materiais, orais, sonoras e audiovisuais) são 

propostas dos dois componentes. Estudantes e professores colocam-se, 

portanto, como produtores do conhecimento, e que esse seja responsável e que 

respeite a diversidade humana. Desse modo os estudantes devem assumir o 

papel protagonista no processo de aprendizagem, para posteriormente se 

tornarem protagonistas de transformações no meio social. Todo esse processo 

contribui para a formação integral do estudante, que, de acordo com a BNCC:  

“(...) Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar à 
formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica 
compreender a complexidade e a não linearidade desse 
desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que 
privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão 
afetiva. 
(...) 
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de 
educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere 
à construção intencional de processos educativos que promovam 
aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as 
possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os 
desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as 
diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu 
potencial de criar novas formas de existir. 
Assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente 
disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida 
real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende 
e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na 
construção de seu projeto de vida.” 2 

                                                             
2 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a base. Brasília: MEC/ CONSED/ UNDIME, 
2017. (Versão homologada) p. 14 e 15.  
Disponível em:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc (acesso em 17/10/2018) 



O Organizador Curricular de História está organizado por anos em 

colunas de unidades temáticas, habilidades, objetos do conhecimento e 

orientações complementares. 

Cabe observar que a coluna de habilidades foi colocada antes dos objetos 

do conhecimento, modificando a ordem da BNCC. Esta mudança enfatiza a 

importância de se trabalhar os processos cognitivos por meio dos assuntos ora 

propostos. As unidades temáticas organizam em grandes temas os assuntos 

estudados e objetos do conhecimento. O conjunto de habilidades, por sua vez, 

permite o desenvolvimento progressivo das competências específicas de 

História, da área das Ciências Humanas e da BNCC.  

As orientações complementares comentam as habilidades e apresentam 

possíveis caminhos e métodos de trabalho para o desenvolvimento das 

propostas da BNCC, sem perder de vista o que já se realiza nas redes municipais 

e na rede estadual, bem como das possibilidades de interferência e criação do 

professor que tem a liberdade de planejar a aplicação das habilidades conforme 

as necessidades que vislumbrar. Estas orientações materializam a concepção 

de currículo deste documento, qual seja a ideia de percurso ou caminho que se 

pode percorrer para desenvolver as aprendizagens e conhecimentos.  

Algumas habilidades da BNCC foram modificadas, desmembradas ou 

tiveram sua ordem alterada dentro de um mesmo ano visando a clareza, a 

contextualização e a progressão dos conhecimentos históricos. Do 1º ao 5º ano, 

a escala de observação movimenta-se do particular para o geral. Assim, no ciclo 

de alfabetização (1º e 2º ano), propõe-se o estudo do contexto do estudante: o 

conhecimento de si, do outro, da família, da escola e da comunidade, em 

continuidade aos saberes desenvolvidos na Educação Infantil, por meio do 

campo de experiência “O eu, o outro, o nós”. No 3º ano, amplia-se a objetiva 

para a trajetória do município e dos grupos que o formaram.  

No 4º e 5º ano há uma alteração significativa, tendo em vista o que 

tradicionalmente é aprendido nesta fase. Tal mudança apresenta-se como 

possibilidade de melhor articulação com os anos finais do Ensino Fundamental, 

diminuindo o descompasso que persiste entre as duas etapas da escolarização, 

ao menos nas aprendizagens de História. Assim, alguns temas geralmente 

trabalhados no 6º ano migraram para o 4º e 5º, tais como o surgimento do 



homem e o nomadismo, tendo como ponto de partida o tempo presente marcado 

por intensos e sucessivos movimentos migratórios. Outros assuntos como o 

aparecimento escrita, da agricultura e outras tecnologias também podem garantir 

esta progressão.  

Por se tratar de um Currículo Paulista, algumas habilidades foram criadas 

com o objetivo de desenvolver aprendizagens sobre o percurso histórico do 

estado de São Paulo e da sua população. A temática já faz parte do currículo do 

Ensino Fundamental (anos iniciais) em algumas redes municipais, contudo, 

polêmicas historiográficas fizeram parte da escrita da história e da construção 

da identidade paulista ficarem, com o tempo, fora do componente. Certa 

historiografia do passado elaborou uma visão do estado como “locomotiva do 

progresso” no país, transformando em mitos e heróis, alguns de seus 

personagens, como o bandeirante. Não é o que propõe este currículo, que 

estimula a compreensão das diversidades e ambiguidades desta região e sua 

cultura, e que possibilita o trabalho crítico sobre as imagens historiograficamente 

criadas no passado sobre o estado de São Paulo. 

Do 6º ao 9º ano, a abordagem cronológica, mais comum, foi preservada. 

Além das temáticas tradicionais, com ênfase nas experiências brasileiras e 

latino-americanas, procurou-se destacar o papel das mulheres na história, além 

das lutas dos grupos marginalizados como a população LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transgêneros entre outros), as comunidades indígenas e 

afro-brasileiras, geralmente deixados em segundo plano nas propostas 

curriculares, quando não são invisibilizados, apesar dos esforços dos 

dispositivos legais nos últimos 15 anos. O tratamento destas questões tem por 

objetivo conhecer as diferenças e valorizar o respeito entre todos.  

Estas questões aparecem em duas competências específicas elaboradas 

como acréscimo, para além daquelas apresentadas pela BNCC. Para 

desenvolvê-las, novas habilidades também foram criadas. Acredita-se que a 

generalidade do termo “diversidades” gera múltiplas interpretações e 

adaptações, não sendo o suficiente para garantir um trabalho efetivo com estas 

questões em sala de aula. Por isso, procurou-se nomear e particularizar estes 

assuntos, presentes no cotidiano dos estudantes, visando combater os 



preconceitos latentes e construir uma sociedade mais democrática, humana e 

igualitária.  

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações 

de poder e processos e mecanismos de transformação e 

manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para 

analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.  

 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, 

relacionando acontecimentos e processos de transformação e 

manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de 

organização cronológica.  

 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e 

proposições em relação a documentos, interpretações e 

contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes 

linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a 

resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.  

 

4. Identificar interpretações que expressem visões de 

diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo 

contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários.  

 



5. Analisar e compreender o movimento de populações 

e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados 

históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as 

diferentes populações.  

 

6. Compreender e problematizar os conceitos e 

procedimentos norteadores da produção historiográfica.  

 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, 

compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou 

estratos sociais.  

 

8. Compreender e questionar as relações étnico raciais 

enraizadas na sociedade brasileira, combatendo o racismo e 

valorizando a história e a cultura africana, afro-brasileira e 

indígena, bem como sua contribuição para o desenvolvimento 

social, cultural, econômico e político.  

 

9. Compreender o gênero como construção histórica, 

social e cultural, além de identificar e respeitar a diversidade de 

orientações sexuais, questionando estereótipos e contribuindo 

para a formação de uma sociedade mais igualitária e menos 

preconceituosa.  

 

10. Identificar e questionar discursos que estimulam o 

consumismo e a construção da identidade por meio do ter e do 

parecer em detrimento do ser, bem como as implicações destes 

hábitos nas relações entre homem e natureza e seus impactos 

ambientais. 



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO HABILIDADES 
CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

1

O nascimento 
da República 
no Brasil e os 

processos 
históricos até a 

metade do 
século XX

9º

(EF09HI01) Descrever e contextualizar 
os principais aspectos sociais, 
culturais, econômicos e políticos da 
emergência da República no Brasil.

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

Para desenvolver essa habilidade é importante recuperar as questões dos poderes e das tensões no Brasil Império, bem como 
das alianças, até improváveis, que se constituíram, e o caráter militar do início da República, que se constituiu longe do povo.
Uma fonte histórica fundamental é a própria Constituição de 1891, que pode ser analisada e nela se buscar compreender como 
as oligarquias regionais foram favorecidas.
Pode-se iniciar o trabalho com a habilidade através da descrição do panorama do Brasil na Proclamação da República: seu 
momento de otimismo e sentimento modernizador com as grandes obras de engenharia - possíveis pelo capital gerado com a 
exportação do café, do cacau e da borracha - e o contraste com as suas desigualdades sociais no final do século XIX e início do 
XX, ressaltando a política de governadores, o voto de cabresto, o coronelismo e o voto censitário.
Para compreender melhor os contrastes desse momento histórico é de suma importância estudar as Revoltas da República 
Velha (1889-1930) dentre as quais temos: Canudos (Bahia); Contestado (na divisa do Paraná e de Santa Catarina); Cangaço 
(Nordeste); Revolta da Vacina (Rio de Janeiro); Revolta da Chibata (Rio de Janeiro) e o Tenentismo (Revolta do Forte de 
Copacabana, no Rio de Janeiro, Comuna de Manaus, Revoltas de 1924, em São Paulo e Coluna Prestes).
Em relação aos aspectos culturais é importante trabalhar com a Semana de Arte Moderna de 1922 e os desdobramentos na 
agenda artística, literária e de políticas culturais no Brasil, sobretudo em São Paulo com Mário de Andrade à frente do 
Departamento de Cultura da Municipalidade Paulistana, que mais tarde se tornaria a Secretaria Municipal da Cultura, 
departamento este que ele ajudou a criar e no qual foi o primeiro diretor entre os anos de 1935 a 1938.

2

O nascimento 
da República 
no Brasil e os 

processos 
históricos até a 

metade do 
século XX

9º

(EF09HI02) Caracterizar e 
compreender os ciclos da história 
republicana, identificando 
particularidades da história local e 
regional até 1954.

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

Professor, lembre-se que é importante sempre relacionar os eventos nacionais ao contexto internacional. 
Nessa habilidade o aluno deve conseguir compreender que a República brasileira passou por diferentes momentos, com 
características muito particulares em cada um deles. Podemos dividi-la em alguns períodos, tais como: a República Velha ou 
Primeira República (República da Espada e República das Oligarquias); Era Vargas (Governo Provisório, Governo 
Constitucionalista e Estado Novo); Quarta República ou República Populista; Ditadura Militar e Sexta República.
Para o desenvolvimento desta habilidade vale se ater até a quarta República, no último governo de Getúlio Vargas que termina 
com o seu suicídio em 1954.
De cada período pode-se enfatizar os aspectos da política econômica e social, as revoltas e o predomínio de alguns setores nas 
decisões políticas de todo o país. A partir da análise geral é importante pesquisar aspectos locais, cujos desdobramentos 
aconteceram nesse período, sempre relacionando o local com o nacional.
De modo geral, em São Paulo podemos destacar os seguintes eventos e fenômenos  históricos que aconteceram do final do 
século XIX até 1954: a Convenção de Itu e o Partido Republicano Brasileiro; predomínio de  presidentes paulistas e a política do 
café com leite; desenvolvimento industrial; ferrovias e energia elétrica; urbanização; movimentos sociais, em especial as 
greves operárias; a Revolta Paulista de 1924; a Revolução Constitucionalista de 1932; os desdobramentos das comemorações 
do Primeiro Centenário da Independência do Brasil e do IV Centenário de São Paulo; além do aspecto cultural já citado nas 
habilidades anteriores.



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO HABILIDADES 
CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

3

O nascimento 
da República 
no Brasil e os 

processos 
históricos até a 

metade do 
século XX

9º

(EF09HI03) Identificar os mecanismos 
de inserção dos negros na sociedade 
brasileira pós-abolição e avaliar os 
seus resultados.

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

Para essa habilidade é possível trabalhar com a noção de liberdade relativa, na medida que a abolição não foi acompanhada de 
medidas que garantiram a inserção do negro na sociedade, o que resultou em outras problemáticas sociais legadas à 
contemporaneidade.
A abolição não apagou o passado e os negros continuaram enfrentando o preconceito decorrente das teorias deterministas que 
antes ajudaram a justificar a escravidão e tal processo contribuiu na criação de um grupo social marginalizado que, com o 
ingresso dos imigrantes ocupando as frentes de trabalho, também não conseguiu se inserir economicamente nessa nova fase 
da história brasileira.
 Com isso os negros passaram a figurar como participantes de revoltas populares que ajudaram na conquista de direitos no 
país. Dentre as revoltas em que houve a participação de afrodescendentes estão:
Chibata, Vacina e Vintém.
Como forma de desenvolver essa habilidade é possível realizar uma pesquisa sobre as três revoltas e ao final produzir um 
quadro que ressalta elementos vinculados a cor de pele tanto nas causas, nos objetivos do movimento como em relação às 
consequências enfrentadas por seus participantes. Terminada a confecção do quadro é possível realizar a leitura e análise da 
primeira lei contra o racismo no Brasil, de autoria do então deputado federal Afonso Arinos, promulgada como Lei 1390 de 03 
de julho de 1951, batizada com o nome do seu autor.
Após análise do documento é importante debater com os alunos a relação dos itens elencados no quadro das revoltas com a 
Lei, questionando:
- Por que apenas após décadas da abolição ter sido decretada que essa lei foi feita?
- Por que tantos anos depois dessa lei ter sido criada ainda há preconceito racial no Brasil?
Estimule seus alunos a pensarem nos caminhos possíveis para a resolução do racismo no Brasil.

4

O nascimento 
da República 
no Brasil e os 

processos 
históricos até a 

metade do 
século XX

9º

(EF09HI04) Discutir a importância da 
participação da população negra na 
formação econômica, política e social 
do Brasil.

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

Essa habilidade pode ser trabalhada em conjunto com a habilidade anterior.
Mesmo posta à margem da sociedade, os negros desempenharam um papel preponderante na formação da República 
Brasileira, protagonizando em diferentes frentes.
É possível trabalhar com a trajetória de diferentes movimentos sociais  e de personalidades como propor pesquisas aos alunos 
para que eles possam conhecer a atuação da Frente Negra Brasileira (FNB), da década de 30 do século XX, além das 
publicações  da imprensa negra, e peças apresentadas no Teatro Experimental Negro,  também a luta contra a discriminação 
no futebol (o uso do pó de arroz) e na música (o samba), bem como a proibição da capoeira (1890-1937), a partir do decreto 
847 de 11 de outubro de 1890. Segere-se ler e refletir sobre o Estatuto da Igualdade Racial



UNIDADES 
TEMÁTICAS

ANO HABILIDADES 
CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

5

O nascimento 
da República 
no Brasil e os 

processos 
históricos até a 

metade do 
século XX

9º

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

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

Para o desenvolvimento dessa habilidade é preciso trabalhar com o processo de urbanização e industrialização que 
aconteceram nos grandes centros e os problemas desencadeados por esse processo, tais como a higienização. Um dos eventos 
chave dessa contradição ocorreu na gestão do prefeito Pereira Passos (1902-1906), no Rio de Janeiro, no evento que ficou 
conhecido por Revolta da Vacina.
Com o crescimento desordenado, surge o fenômeno das favelas e dos cortiços no Rio de Janeiro, já que com a urbanização 
houve a valorização das áreas centrais.Importante refletir sobre as contradições sociais da modernização, que pode ampliar as 
desigualdades.
Ao trabalhar com esse tema podemos associar esse processo com as políticas contemporâneas de manejo da população de 
rua, conforme a valorização imobiliária e financeira da região.

6

O nascimento 
da República 
no Brasil e os 

processos 
históricos até a 

metade do 
século XX

9º

(EF09HI06) Identificar e discutir o 
papel do trabalhismo como força 
política, social e cultural no Brasil, em 
diferentes escalas (nacional, regional, 
cidade, comunidade).

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

Para o desenvolvimento dessa habilidade devemos trabalhar com o movimento operário que desencadeou grandes greves do 
início do século XX.  Essas greves tinham a influência das ideias anarquistas e socialistas vindas em parte da experiência dos 
imigrantes europeus que agora trabalhavam como operários na indústria brasileira.
É preciso problematizar com os alunos que conquistas trabalhistas tenham sido resultado da gestão de Getúlio Vargas e quais 
foram resultado do movimento dos trabalhadores.
Pode-se solicitar uma pesquisa sobre o movimento operário na primeira República, suas principais características, como os 
operários se articulavam sem as redes sociais e suas conquistas. É possível propor um desafio de comunicação entre os alunos 
de salas diferentes, principalmente de períodos diferentes, sem o uso das redes sociais. O objetivo da comunicação pode ser a 
articulação dos alunos para a resolução de desafios pelos quais a escola passa.
Outra atividade possível é relacionar com as condições de trabalho hoje, refletindo sobre os direitos que foram alcançados, 
sobre quais estão sendo ameaçados e quais ainda precisam ser alcançados. Pontuar que as garantias acontecem onde o 
trabalho que está regulamentado, lembrando que apesar de proibidas ainda acontecem práticas de trabalho condenadas como 
a escravidão e o trabalho infantil.
A partir das discussões estimular os alunos a pensarem sobre alternativas para que práticas ilegais do trabalho sejam 
exterminadas e de como melhorar as condições do trabalhador que está sob um regime de trabalho legal.
Relacionar com as habilidades EF09HI07 e EF09HI09 da BNCC.

7

O nascimento 
da República 
no Brasil e os 

processos 
históricos até a 

metade do 
século XX

9º

(EF09HI07) Identificar e explicar, em 
meio a lógicas de inclusão e exclusão, 
as pautas dos povos indígenas, das 
populações afrodescendentes e das 
mulheres no contexto republicano (até 
1964).

A questão indígena 
durante a República (até 
1964).

Essa habilidade pode ser trabalhada em conjunto com as duas habilidades anteriores.
Pontuar que as conquistas já adquiridas são fruto da luta dos grupos marginalizados que enfrentam a lógica da exclusão 
durante toda a trajetória da história brasileira. Ressaltar que algumas pautas trazidas no início do século XX ainda se fazem 
atuais e não atendidas.
Além da luta dos negros, já trabalhada nas habilidades anteriores, e que nessa poderão ser recuperadas, no campo da luta das 
mulheres entre outras pautas estão o direito ao voto, só conquistado em 1932, e a dependência em relação ao marido, 
inclusive presentes no Código Civil Brasileiro de 1916. Como fonte histórica pode ser usada também a produção sobre o 1º 
Congresso Feminista e sobre a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), ambos da década de 1920.
Em relação a população indígena, temos a criação do Serviço de Proteção do índio em 1910-tutela do Estado que levou a 
posterior delimitação das reservas indígenas - trazendo mudanças culturais e levando alguns povos a terem que se 
sedentarizar, em paralelo ao movimento das investidas no interior de fazendeiros e das obras federais.
Nesse aspecto pode-se problematizar com os alunos o que significa a reserva indígena e se ela realmente se trata de um 
benefício à população indígena.
Essa habilidade relaciona-se com a EF09HI09 da BNCC.
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8
A história 
recente 9º

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

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

Para desenvolver a habilidade é preciso trabalhar com o tema da diversidade de forma ampla, incluindo o debate das 
deficiências, gênero, questão racial, condição social, religião e cultura, pontuando os avanços, as conquistas e os desafios que 
ainda se apresentam.
Como atividade é possível utilizar matérias de revistas que apontem conquistas e desafios, realizar a leitura compartilhada e, 
posteriormente, uma roda de conversa sobre o tema. Como fechamento os alunos devem propor medidas para desenvolver a 
empatia na escola e o combate a qualquer forma de preconceito sobre qualquer forma de diversidade entre os alunos.

9

O nascimento 
da República 
no Brasil e os 

processos 
históricos até a 

metade do 
século XX

9º
(EF09HI09) Relacionar as conquistas 
de direitos políticos, sociais e civis à 
atuação de movimentos sociais. 

Anarquismo e 
protagonismo feminino.

Essa habilidade pode ser desenvolvida como um alinhamento das habilidades anteriores sobre movimentos, inclusão e 
exclusão social.
É importante trazer o debate sobre o exercício da cidadania, e permitir que os alunos compreendam o impacto que o 
protagonismo cidadão pode proporcionar na vida de todos, bem como o impacto negativo que pode acontecer se ao invés do 
exercício da cidadania todos resolverem se omitir frente às injustiças e desigualdades sociais.
Pode-se recuperar as conquistas de todos os movimentos estudados anteriormente e realizar o exercício de imaginar a nossa 
sociedade atual sem os direitos conquistados no passado.
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10
Totalitarismos 

e conflitos 
mundiais

9º

(EF09HI10) Identificar e relacionar as 
dinâmicas do capitalismo e suas 
crises, os grandes conflitos mundiais, 
os conflitos vivenciados na Europa e as 
relações de poder entre as nações.

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

Para o desenvolvimento dessa habilidade é preciso recuperar as habilidades trabalhadas no 8ºano sobre o Imperialismo 
europeu nos continentes africano e asiático. As disputas sobre territórios coloniais, avanços de fronteiras, alianças políticas, 
disputas de mercado e produção trouxeram tensão no território europeu durante o momento imediatamente anterior à eclosão 
da Primeira Guerra Mundial, sendo um dos motivos preponderantes para o seu acontecimento.
Após o conflito mundial o seu desfecho, com o Tratado de Versalhes, esteve ligado novamente ao domínio colonial dos países 
vencidos, que tiveram perdas territoriais e de restrições em relação ao contingente máximo do exército - o que fez a crise 
desses países serem ampliados preparando as condições de insatisfação e animosidade necessárias para eclodirem no 
segundo conflito.
Para o bom desenvolvimento dessa habilidade é importante o trabalho com mapas históricos, observando as várias mudanças 
territoriais dos continentes europeu, africano e asiático entre as décadas finais do XIX até o ano de 1945.

11
Totalitarismos 

e conflitos 
mundiais

9º

(EF09HI11) Identificar as 
especificidades e os desdobramentos 
mundiais da Revolução Russa e seu 
significado histórico.

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

Nessa habilidade é importante conhecer as particularidades do Império Russo antes da Revolução em comparação ao resto da 
Europa. Em um segundo momento é importante estudar o processo revolucionário, suas fases e desdobramentos, incluindo o 
medo ocidental sobre novos levantes e o exemplo que culminou em outras revoluções socialistas, como na China, em Cuba, no 
Vietnã e através da fundação de Partidos Comunistas em todo o mundo.

12
Totalitarismos 

e conflitos 
mundiais

9º
(EF09HI12) Analisar a crise capitalista 
de 1929 e seus desdobramentos em 
relação à economia global.

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

Com a crise oriunda da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passam a emprestar dinheiro para a reestruturação da 
Europa. O dólar passa a circular de forma ainda mais fluida no mundo ocidental, com exceção apenas da União Soviética, que 
com a Revolução tornou sua economia fechada e também imune às crises mundiais.
A Belle Époque estadunidense, o “American way of life”, também foi marcada pelo acirramento das desigualdades sociais e 
perseguição aos negros (Ku Klux Klan) e aos comunistas.
Os empréstimos e o aumento da produção, bem como a oferta de bens de consumo e culturais, geraram uma sensação de 
bem estar social que levou os investidores a apostarem além das expectativas mais conservadoras. Com a recuperação 
europeia houve a diminuição da necessidade de demanda da economia norte-americana, que por sua vez havia contado com a 
sua ampliação, o que gerou um efeito de quebras em cadeia, gerando a Crise de 1929, que transformou as desigualdades 
sociais de forma ainda mais avassaladoras necessitando a intervenção estatal para a criação de políticas reguladoras do 
mercado financeiro e para minimizar os efeitos da crise (New Deal de Franklin Roosevelt, em 1933).
Como o dólar havia se tornado a moeda de circulação internacional a crise atinge a todos os países que haviam começado a se 
recuperar, gerando novas tensões que culminaram na Segunda Guerra Mundial.
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13
Totalitarismos 

e conflitos 
mundiais

9º

(EF09HI13) Descrever e contextualizar 
os processos da emergência do 
fascismo e do nazismo, a consolidação 
dos estados totalitários, suas 
concepções e as práticas de 
extermínio (como o holocausto).

A emergência do fascismo 
e do nazismo;
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas do 
holocausto.

Para desenvolver essa habilidade é preciso a associar ao Tratado de Versalhes e a Crise de 1929, além de trabalhar com o 
significado e aplicação dos seguintes conceitos: nazismo, fascismo, ditaduras, estados totalitários, holocausto, entre outros.
Em seguida é preciso trabalhar como contexto econômico, político e social dos regimes totalitários, a origem e lógica dos 
ideários desses regimes dentro do imaginário da época, e o apelo que tinham junto à população. 
Também é fundamental trabalhar com a importância da propaganda como aliada da manutenção e apoio popular desses 
regimes. Essa propaganda, veiculada através de cartazes, no rádio e no cinema (em documentários e filmes de ficção) está em 
grande parte disponível na internet e a análise crítica dessa produção pode ser exercício interessantes para compreender a 
complexidade e as diferentes nuances dessa habilidade.
Relacionar a temática da habilidade com os novos movimentos xenofóbicos ligados às novas ondas migratórias tanto na 
Europa como no Brasil.

14
Totalitarismos 

e conflitos 
mundiais

9º

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as 
dinâmicas do colonialismo no 
continente africano e asiático e as 
lógicas de resistência das populações 
locais diante das questões 
internacionais.

O colonialismo na África;
As guerras mundiais, a 
crise do colonialismo e o 
advento dos nacionalismos 
africanos e asiáticos.

Relacionar as habilidades referente ao neocolonialismo estudadas no 8º ano e as das Grandes Guerras Mundiais do 9ºano.
Nessa habilidade é importante marcar a resistência realizada nos continentes africano e asiático, que culminaram com a 
descolonização.
Importante marco após a Segunda Guerra Mundial e princípio descolonizador foi a Conferência de Bandung, cujo tratado pode 
ser usado como documento sobre o período, bem como dos encontros pan-africanistas que se seguiram à Conferência citada.
Pesquisa: desmistificando a África e a Ásia, através de levantamento sobre cultura e tecnologia.
Interdisciplinaridade: com as habilidades EF09GE06 e EF09GE17 da BNCC.

15
Totalitarismos 

e conflitos 
mundiais

9º

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

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

Para desenvolver essa habilidade é importante trabalhar com a ONU dentro do contexto do fim da Segunda Guerra mundial, 
com a necessidade de ser um mediador (poderio tecnológico e política de dar voz aqueles que foram perseguidos - holocausto) 
dos possíveis conflitos gerados pelo confronto e que, a exemplo da Primeira Guerra, poderiam alimentar novos conflitos. 
Pesquisa: Proponha aos alunos uma pesquisa como “Conhecendo a ONU”, norteada por perguntas como:
- A ONU na sua origem e hoje: houve mudanças e houve conquistas? Quais?
- Qual foi o seu papel na criação do Estado de Israel?
- Quais são seus principais órgãos e respectivas funções?
- Qual é o papel dessa organização quando foi criada e qual é o seu papel hoje?

16
Totalitarismos 

e conflitos 
mundiais

9º

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

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

A leitura do documento e combinada pela análise do cotidiano dos alunos pode ser uma forma de desenvolver essa habilidade, 
identificando quais são os direitos inalienáveis.
Pode-se relacionar aos documentos produzidos no final do século XVIII, questionando o que há de novo nesta Carta.
Problematizar o porquê do sentido pejorativo que os “Direitos Humanos” ganharam no Brasil nas últimas décadas.
Interdisciplinaridade: com Língua Portuguesa a habilidade EF09LP17 da BNCC.
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17

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

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

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

O retorno de Getúlio Vargas, a política desenvolvimentista e o populismo: impactos sociais, econômicos e culturais.
Compreender o fenômeno do varguismo na república brasileira, identificando diferenças e semelhanças entre os governos de 
Getúlio Vargas como governo provisório, durante a ditadura que instaurou, e depois como eleito, levando em consideração o 
contexto internacional de cada um dos períodos.
Também é preciso compreender os fenômenos do populismo e do desenvolvimentismo, no governo de Juscelino Kubitschek, o 
desenvolvimento da indústria automobilística e da construção de Brasília.
Como documento histórico para se trabalhar os eventos que marcaram o período, podemos utilizar jornais de época que 
estiverem disponibilizados na internet.

18

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

(EF09HI18) Descrever e analisar as 
relações entre as transformações 
urbanas e seus impactos na cultura 
brasileira entre 1946 e 1964 e na 
produção das desigualdades regionais 
e sociais.

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

Com a política do desenvolvimentismo, houve a aceleração da urbanização que gerou o acirramento das desigualdades sociais. 
Para amenizar essa situação, que foi sendo cada vez mais agravada, João Goulart lançou as “Reformas de Base”, um pacote 
com medidas sociais, que foram interpretadas como uma repercussão das revoluções socialistas no país.
É nesse contexto que alguns movimentos sociais são criados e outros ganham força, tais como a UNE e as Ligas Camponesas.
Na literatura os problemas das desigualdades, e dos muitos Brasis, foi retratado no romance “Morte e Vida Severina”, de João 
Cabral de Melo Neto e fragmentos dessa obra podem ser trabalhados em sala de aula, inclusive em conjunto com Língua 
Portuguesa.
Ainda no campo da Cultura temos a emergência do Cinema Novo, e dos teatros Arena e Oficina.

19

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

(EF09HI19) Identificar e compreender 
o processo que resultou na ditadura 
civil-militar no Brasil e discutir a 
emergência de questões relacionadas 
à memória e à justiça sobre os casos 
de violação dos direitos humanos.

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

Essa habilidade deve ser trabalhada observando o contexto internacional da Guerra -Fria e do medo das elites em relação ao 
socialismo, principalmente a partir dos desdobramentos das “Reformas de Base” lançadas por João Goulart.
É importante conhecer e compreender a ditadura militar no Brasil e as nuances de cada governo, bem como suas respectivas 
decisões, sobretudo em relação aos Atos Institucionais, as práticas de perseguição política e de repressão.
Uma possibilidade de trabalhar com essa habilidade é partir da Comissão da Verdade (instaurada a partir de 2011) e das 
investigações que ela tem realizado.
Havendo oportunidade é possível realizar a visitação com os alunos do Museu da Resistência, que fica no (EF09HI19) Identificar 
e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à 
memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. prédio do antigo DEOPS.

20

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

(EF09HI20) Discutir os processos de 
resistência e as propostas de 
reorganização da sociedade brasileira 
durante a ditadura civil-militar.

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

Essa habilidade deve ser trabalhada em conjunto com a anterior.
A repressão gerou medo, mas também revolta de diferentes setores da população que passou a resistir ao governo militar 
através de diferentes formas, dentre as quais destacamos: a luta armada, peças de teatro, músicas com metáforas sobre o 
regime, filmes, editoriais de jornais e charges e etc.
Como atividade é possível desenvolver um painel temático explorando a produção cultural de resistência do período, onde pode-
se fixar letras de música (que podem ser analisadas em sala) e fragmentos de peças de teatro, entre outros.
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21

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

(EF09HI21) Identificar e relacionar as 
demandas indígenas e quilombolas 
como forma de contestação ao 
modelo desenvolvimentista da 
ditadura.

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

Algumas das obras realizadas durante a ditadura militar, como rodovia Transamazônica, realizaram incursões no interior do 
país, o que ocasionou a remoção e o confronto com populações locais, muitas vezes indígenas e quilombolas (que estavam 
entre os projetos de construções do governo militar e de investimento de empresas internacionais).
Como atividade pode-se propor a análise de documentos, como fotos e relatos, presentes no site da Fundação Cultural 
Palmares e da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), também criado durante a ditadura militar no Brasil (relembrar a 
habilidade sobre os interesses na tutela indígena).

22

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

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

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

Nos anos finais da ditadura militar brasileira, os movimentos sociais e as manifestações públicas passam a ganhar uma 
adesão cada vez maior da população e de diferentes esferas da sociedade.
Exemplo desse processo foi a participação popular no culto ecumênico para o jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelo 
regime em 1975, a campanha pela Anistia (1978) e o movimento “Diretas Já” (1983/1984).
Para o desenvolvimento dessa habilidade é importante fazer o uso de fontes variadas, já que o regime buscou forjar muitas. É 
possível fazer entrevistas com familiares, usar o banco de dados do Museu da Pessoa, utilizar a documentação produzida pela 
Comissão da Verdade e realizar a comparação entre os editoriais do Jornal O Globo de 01/04/1964 e a de 31/08/2013, esse 
último trata-se de quando se lamentam por terem apoiado a ditadura (produzido em um momento que o Brasil enfrentava 
uma onda de manifestações iniciadas pelo aumento da tarifas do transporte público).
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23

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

(EF09HI23) Identificar direitos civis, 
políticos e sociais expressos na 
Constituição de 1988 e relacioná-los à 
noção de cidadania e ao pacto da 
sociedade brasileira de combate a 
diversas formas de preconceito, como 
o racismo.

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

O final da Ditadura militar representou a união de diferentes grupos pela garantia dos direitos civis.
A conquista e a necessidade da construção da democracia, foi marcada pela Constituição de 1988 que tinha como objetivo 
garantir os direitos civis que pelo regime militar não foram respeitadas.
Para o desenvolvimento dessa habilidade é possível fazer a análise de fragmentos da Constituição como um contraponto do 
regime militar, garantindo direitos antes proibidos e reprimidos como “o direito a greve”.
Importante perceber que a Constituição incorporou os direitos expressos na Carta de Direitos Humanos da ONU, e refletir qual 
é a importância de um documento desses realizado após a Ditadura Militar e repleto de garantias civis.
Outra atividade que pode ser realizada é a discussão sobre as garantias da Constituição que não foram efetivadas e o porquê 
de não terem sido.
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24

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

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

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

Apesar da ampliação das liberdades civis, muitos desafios devem ser superados no Brasil, principalmente em relação às 
desigualdades sociais e de oportunidades. Para trabalhar com essa afirmação é possível se valer de dados estatísticos do IBGE 
e também da experiência cotidiana dos alunos.
Como atividade pode-se utilizar uma música contemporânea (pode ser o rap) sobre os desafios do dia -a- dia, realizar a análise 
e propostas de resolução.
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25

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

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

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

É preciso pontuar com os alunos que as transformações políticas e sociais decorrem das ações da sociedade civil, elas 
dependem do exercício da cidadania.
Com o fim da Ditadura Militar os movimentos sociais ganham o direito de reivindicar pelo que lutam (apesar de ainda haver 
repressão, mesmo que não igual ao período do regime militar), e passam a ganhar espaço na cena nacional e suas 
reivindicações se tornaram pauta dos programas políticos dos principais partidos do Brasil.
Como atividade para o desenvolvimento dessa habilidade é possível trabalhar com o exercício da cidadania na prática, primeiro 
na escola e depois na esfera pública, atuando no município, no estado e no país. Para atuar na esfera pública após fazer uma 
proposta de um projeto de lei é possível enviar endereçado a deputados e vereadores, ou através do aplicativo “Mudamos” e 
ainda participando de programas como o “Parlamento Jovem”.
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26

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

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

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

Deixar os alunos trazerem situações de violência que presenciaram ou viveram.
É preciso lembrar que existem diferentes formas de violência, e que tanto a física como a psicológica podem causar muitos 
danos, nos indivíduos que a sofrem e na sociedade como um todo.
Realizar um debate sobre os possíveis motivos da violência e possíveis formas de superação, pode contribuir para o 
desenvolvimento da empatia e de uma consequente cultura da paz.
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27

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

(EF09HI27) Relacionar aspectos das 
mudanças econômicas, culturais, 
sociais e tecnológicas ocorridas no 
Brasil a partir da década de 1990 ao 
papel do País no cenário internacional 
na era da globalização.

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

A década de noventa iniciou um processo de transformações no Brasil e levou o país a se tornar uma zona de influências na 
América Latina. Dentre os eventos marcantes na história brasileira desse período devemos destacar o Plano Real, a experiência 
democrática, Collor e o processo de impeachment, a adoção ao Neoliberalismo (com o realinhamento com os EUA e a adoção 
de políticas neoliberais) e o ingresso em organizações mundiais, tais como: Mercosul  (1991), OMC (1995), FOCALAL (Foro de 
Cooperação da América  Latina e Ásia do Leste, em 1999), G20 (1999), UNASUL (2008), BRICS (2011), Grupo de Lima (2017).
Como atividade é possível utilizar jornais da época e trabalhar sobre o impacto do Plano Real na economia brasileira e inclusão 
do país no cenário mundial enquanto potência emergente.

28
A história 
recente 9º

(EF09HI28) Identificar e analisar 
aspectos da Guerra Fria, seus 
principais conflitos e as tensões 
geopolíticas no interior dos blocos 
liderados por soviéticos e 
estadunidenses.

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

Durante a Guerra Fria, URSS e EUA estiveram envolvidos no desdobramento de eventos em diferentes países.
Os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall (recuperação pós-guerra, cujo empréstimo financeiro ligava quem emprestava 
ao bloco capitalista) e a Doutrina Truman (no qual os EUA assumia a luta contra o avanço socialista, a aliança militar OTAN 
(Organização do Tratado do Atlântico Norte).
A URSS, por sua vez, lançou a COMECON (Conselho para a Assistência Econômica Mútua), a COMINFORM (Escritório de 
Informações dos Partidos Comunistas e Operários) e a aliança militar do Pacto de Varsóvia.
Nesse período houve o patrocínio de movimentos em todo o mundo tanto por parte do bloco socialista quanto do capitalista. 
Desse modo podemos pensar que o termo Guerra Fria é apenas correto se pensarmos na relação direta entre as duas 
potências, pois ambas patrocinaram confrontos em outros territórios como no Vietnã e na Coreia, em Cuba e a violência das 
ditaduras militares latino americanas.
Esse período também foi marcado pela corrida e consequente desenvolvimento tecnológico, que levou o homem a lua.
Como atividade pode-se trabalhar com a produção de filmes, desenhos e quadrinhos que foram produzidos no período nos 
Estados Unidos, onde o inimigo sempre era russo e comunista, como nos filmes do agente “007” e com o HQ do Capitão 
América.
Aproveite para questionar com os alunos se eles acreditam que ainda pode haver propaganda em produções aparentemente 
apenas realizadas para o divertimento.
Outra atividade é solicitar a pesquisa sobre o desenvolvimento tecnológico realizado no período e refletir sobre a importância 
de cada uma dessas inovações.
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29
A história 
recente 9º

(EF09HI29 e EF09HI30) Descrever, 
analisar e comparar as experiências 
ditatoriais na América Latina, seus 
procedimentos (econômicos, sociais, 
de censura e repressão) e vínculos 
com o poder, em nível nacional e 
internacional, e a atuação de 
movimentos de contestação às 
ditaduras.

As experiências ditatoriais 
na América Latina.

Para o desenvolvimento dessa habilidade deve-se trabalhar com as particularidades de cada ditadura, ressaltando o que nelas 
as aproxima do contexto em que foram implementadas e mantidas, como no caso de interferências internacionais.
Interessante também é trabalhar com os grupos e práticas que aconteciam entre países como foi o caso do preparo para a 
guerrilha, das trocas de informações entre grupos de resistência em diferentes países da América (OLAS) e de troca de 
informações das agências de inteligência dos governos ditatoriais (Operação Condor).
Pode-se solicitar uma pesquisa sobre as ditaduras da América Latina, e como resultado da pesquisa a sala pode criar um painel 
com todas as informações onde se possa comparar as semelhanças e diferenças de cada uma das ditaduras estudadas.

30
A história 
recente 9º

(EF09HI31) Descrever e avaliar os 
processos de descolonização na África 
e na Ásia, identificando os principais 
movimentos nacionalistas envolvidos 
nas lutas de independência.

Os processos de 
descolonização na África e 
na Ásia.

Para o desenvolvimento dessa habilidade deve-se recuperar as habilidades em que a temática do imperialismo africano e 
asiático foram trabalhadas tanto no 8º ano como no 9º.
É possível utilizar filmes para trabalhar com o Apartheid e Nelson Mandela, bem como sobre disputas entre etnias e o papel e 
importância de Mahatma Gandhi no processo de libertação indiana.
É possível selecionar cenas de diferentes filmes para realizar a discussão sobre o tema e depois propor que os alunos 
produzam um vídeo curto sobre o que aprenderam, para depois exporem para a escola.

31
A história 
recente 9º

(EF09HI32) Analisar mudanças e 
permanências associadas ao processo 
de globalização, considerando os 
argumentos dos movimentos críticos 
às políticas globais.

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

Para trabalhar com essa habilidade podemos tratar sobre os desafios dos movimentos socialista com a queda da URSS, e dos 
novos movimentos que surgiram contra o capitalismo e a globalização que não necessariamente estão ligados ao socialismo.
Muitos desses movimentos são contrários as alianças econômicas realizadas pelas grandes potências que controlam as 
economias mundiais de acordo com os interesses de alguns. Esses acordos muitas vezes são realizados sem o controle em 
relação aos impactos que serão causados na sociedade e no meio ambiente.
Há outros movimentos culturalistas (movimentos com bandeiras exclusivamente culturais e não políticas/ econômicas), 
movimentos estritamente ambientalistas, os minimalistas, entre outros, muitos dos quais impulsionados pelas redes sociais e 
internet como um todo, onde marcam encontros e desenvolvem novas metodologias de protesto.
Para desenvolver essa habilidade é possível trabalhar com a produção oriundas dos encontros do Fórum Social Mundial, que é o 
maior evento antiglobalização e contrário ao FEM (Fórum Econômico Mundial) que se tem na atualidade.

32
A história 
recente 9º

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

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

Para o desenvolvimento dessa habilidade é importante refletir sobre o impacto da mídia independente e da produção livre de 
conteúdo, na facilidade no acesso a informação e comunicação e na economia compartilhada (ideias patrocinadas por pessoas 
desconhecidas em toda e qualquer parte do mundo), bem como na influência das redes sociais nas decisões das pessoas 
(espaço de especulação e campanha política).
Como atividade é possível utilizar as próprias redes sociais e as notícias veiculadas nela. Como tema mote da atividade 
podemos utilizar as manifestações de junho de 2013, ou Jornadas de Junho, em que as redes sociais tiveram um papel 
preponderante na mudança do número de participantes nas manifestações como nas reivindicações que passaram a figurar 
nos cartazes, como “Não é por apenas R$0,20”.
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33
A história 
recente 9º

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

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

Após as ditaduras na América Latina e depois com o fim da Guerra fria e do desmantelamento do bloco soviético houve um 
movimento de busca pela construção democrática e de garantias de direitos, ao mesmo tempo de desconfiança das práticas 
políticas anteriormente predominantes. Nesse sentido, os países latino-americanos passaram a adotar modelos diferentes 
também por um processo necessário de experimentação política e da democracia.
Para desenvolver essa habilidade pode-se utilizar os programas de partidos políticos declarados liberais, socialdemocratas e 
socialistas (facilmente encontrados na internet, inclusive de outros países) e realizar a comparação sobre as propostas para a 
sociedade que cada um deles defende. 

34
A história 
recente 9º

(EF09HI35) Analisar os aspectos 
relacionados ao fenômeno do 
terrorismo na contemporaneidade, 
incluindo os movimentos migratórios e 
os choques entre diferentes grupos e 
culturas.

Os conflitos do século XXI e 
a questão do terrorismo;
Pluralidades e diversidades 
identitárias na atualidade;
As pautas dos povos 
indígenas no século XXI e 
suas formas de inserção no 
debate local, regional, 
nacional e internacional.

Para o desenvolvimento dessa habilidade é importante estudar:  a origem do termo terrorismo; realizar a recuperação histórica 
sobre a origem dos conflitos no Oriente Médio; compreender como é a religião islâmica e que, como em qualquer outra 
religião, podem haver fanatismos. É preciso também entender os interesses econômicos que podem estar relacionados ao 
terrorismo, tanto do lado de que o faz, patrocina e se protege.
É preciso desmistificar que o terrorismo está ligado apenas ao islamismo e trazer outros grupos que também o fizeram como 
as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, recentemente desmilitarizada e transformada em partido político), o 
ETA (movimento de busca da liberdade ao país Basco, extinto em 2018) e o IRA (Exército Republicano Irlandês, extinto em 
2005). Esse processo é importante para combater a perseguição aos muçulmanos e o preconceito sobre sua fé e cultura.
Com os processos migratórios contemporâneos estamos enfrentando um fenômeno mundial de intolerância e repulsa ao outro 
(xenofobia). Para combater esse processo, além de trabalhar com a origens e causa desses processos podemos propor 
entrevistas com estrangeiros que vivam próximos a escola, depois pode-se fazer uma apresentação das entrevistas e uma roda 
de conversa com os alunos.

35
A história 
recente 9º

(EF09HI36) Identificar e discutir as 
diversidades identitárias e seus 
significados históricos no início do 
século XXI, combatendo qualquer 
forma de preconceito e violência (tais 
preconceitos como: racial, gênero, 
crença, cultura, orientação sexual, 
diferenças físicas).

Os conflitos do século XXI e 
a questão do terrorismo;
Pluralidades e diversidades 
identitárias na atualidade;
As pautas dos povos 
indígenas no século XXI e 
suas formas de inserção no 
debate local, regional, 
nacional e internacional.

Para trabalhar com essa habilidade devemos recuperar a trajetória histórica da luta social, estudada ao longo do ensino 
fundamental. Refletir sobre os grupos que sofreram com o preconceito para compreender e combater as diversas formas de 
violência por eles sofrida. Devemos estimular com os alunos o debate, a argumentação, o protagonismo e o exercício da 
cidadania no desenvolvimento de ações de combate a toda e qualquer forma de preconceito.
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36

Modernização, 
ditadura civil-

militar e 
redemocratizaç

ão: o Brasil 
após 1946

9º

(EF09HI37*) Identificar como a 
ditadura militar brasileira também foi 
uma ditadura de costumes com 
perseguições a população LGBT.

Os anos 1960: revolução 
cultural;
A ditadura civil-militar e os 
processos de resistência;
As questões da população 
LGBT.

A Ditadura não perseguiu apenas socialistas, mas também pessoas então consideradas subversivas para os padrões da época 
como foi o caso dos LGBTs.
Foi na década de 60 e 70, durante a Ditadura Militar, que movimentos pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais surgiram no Brasil,  tais como: Somos (Grupo de Afirmação Homossexual), fundado em 1978 em São Paulo, e “O 
Lampião da Esquina”, fundado também em 1978,tendo sido primeiro jornal de temática homossexual que ainda contava com 
grandes tiragens e circulação nacional.
A denúncias dos abusos do regime foram feitas por esses movimentos (como no caso da prisão de lésbicas devido a sua 
orientação sexual em 1980, em São Paulo, no que foi apelidado de “Operação Sapatão”), mas isso não fez com que o 
preconceito fosse exterminado mesmo com a abertura política quando homossexuais, bissexuais, transsexuais e travestis 
passaram pela violência da culpabilização das mortes geradas pela AIDS.
É preciso discutir a discriminação e refletir sobre os caminhos que ainda se tem que percorrer para uma sociedade mais 
empática e solidária, que respeite a diversidades, e o outro em sua amplitude e escolhas.
É importante fazer a relação com o tempo presente e estimular o exercício de que os alunos possam refletir sobre medidas de 
combate ao preconceito, incentivando o exercício do protagonismo cidadão.
Como fonte histórica é possível utilizar editoriais e notícias do jornal “O Lampião da Esquina”, bem como o relato oral de quem 
passou pelo período (através de entrevistas que podem ser realizadas ou do uso do banco de relatos do Museu da Pessoa).


