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Eixo Problematizador: Cultura, Poder e Trabalho na Constituição da Socieda-

de Contemporânea

No Ciclo Autoral, quando os estudantes já trabalharam algumas informações his-

tóricas a respeito das vivências coletivas e avançaram em suas noções conceitu-

ais, a proposta é que estudem a História em perspectiva do tempo conjuntural e 

longo e, também, partindo de problemáticas da sociedade atual e confrontando-

-as com a história da organização do mundo capitalista e suas diversas manifes-

tações na história dos povos, em diferentes tempos e locais do mundo, incluindo 

a história brasileira.

Como a história do sistema capitalista é de longa duração, a proposta é 

estabelecer divisões temporais entre os anos escolares que favoreçam relacioná-

-los com determinadas problemáticas presentes no modo de viver contemporâ-

neo, contribuindo para re�exões e ações críticas na atualidade.

Neste ciclo, é favorável o contato com uma diversidade maior de materiais 

informativos, o conhecimento e uso de conceitos mais formalizados, o estu-

do de estruturas temporais de diferentes durações, a identi�cação do ponto de 

vista de autores, as situações de debate, a construção de argumentos e a inter-

pretações para os fatos históricos e, ainda, conhecer, ler, analisar e fazer uso de 

diferentes linguagens.

O eixo problematizador do ciclo se desdobra em três outros eixos: 

7º ano - Comunicação e trabalho: como as diferentes sociedades, entre os séculos 

VI e XVIII, isolaram-se e comunicaram-se por meio de linguagens e relações de 

trabalho?

8º ano - Direitos sociais e políticos no contexto do desenvolvimento capitalista: 

como as contradições sociais evidenciaram, a partir do século XVIII, as desigual-

dades e desencadearam transformações fundamentais, hoje presentes nas socie-

dades contemporâneas?

9º ano - Capitalismo no século XX: como se constituiu como sistema hegemô-

nico, transformando, reorganizando e desmobilizando sociedades dos diversos 

continentes?

No 7º ano, a proposta é estudar história com base em uma importante 

questão contemporânea, que é a difusão da informação por meio do uso de 

diferentes meios de comunicação, e questionar como diferentes sociedades do 

ocidente e do oriente, entre os séculos VI e XVIII, estabeleceram comunica-

ção, viveram confrontos e se organizaram a partir de determinadas relações 

de trabalho. A premissa é que, nesse recorte de tempo, os contatos, as trocas 

e os con�itos culturais e econômicos foram intensos, disseminando meios de 

comunicação, difundindo línguas orais e escritas e provocando mudanças nas 
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relações de trabalho que incluíram, em diferentes circunstâncias e épocas, situ-
ações de exploração da mão de obra, como a escravidão antiga, a servidão, a 
escravidão moderna e a compra/venda do tempo do trabalhador no sistema de 
trabalho livre.

No 8º ano, a proposta é focar a história da luta por direitos sociais e políti-
cos nos quadros de desenvolvimento capitalista, a partir do século XVIII, estu-
dando como os embates e os confrontos entre interesses de nações, de classes e 
de grupos sociais ocorreram, evidenciando as desigualdades e as diferenças de 
privilégios, compreendendo as lutas por mudanças e, ainda, as conquistas de 
direitos em prol de emancipações, equidade e qualidade de vida. Nesse senti-
do, as revoluções do século XVIII, como a Revolução Industrial e a Revolução 
Francesa, são importantes para o entendimento das transformações culturais, 
econômicas, sociais e políticas na Europa, que repercutiram em outros conti-
nentes, disseminando o livre comércio, o trabalho assalariado, o #m da escravi-
dão, as lutas por independência das nações e lutas sociais, étnicas e de gênero. 

No 9º ano, a proposta é estudar as relações capitalistas no século XX no 
mundo, partindo da sua hegemonia nos tempos atuais e de sua caracterização 
na prevalência da propriedade privada, do trabalho assalariado, das socieda-
des estruturadas em classes e do poder econômico e político controlado por 
determinadas classes presentes no comando do Estado. Na perspectiva de que 
o presente questiona o passado, a ideia é estudar a história que possibilitou essa 
hegemonia: o neocolonialismo do #nal do século XIX, as duas grandes guer-
ras, a oposição ao capitalismo e os movimentos sociais, a Revolução Russa, a 
expansão do socialismo no mundo, a crise capitalista de 1929, os estados tota-
litários e autoritários ao longo do século XX, a descolonização da África e da 
Ásia, os regimes republicanos na América, as ditaduras na América Latina, a 
Revolução Cubana, o consumismo, o petróleo e a economia mundial, a queda 
do muro de Berlim e o neoliberalismo.

A escolha dos conteúdos dos períodos e fatos históricos, que trazem ele-
mentos signi#cativos e ricos para a construção dos conceitos e análises preten-
didas nos objetivos de conhecimento, deve ser incorporada nos planos de tra-
balho pedagógico das escolas, dos professores especialistas e do planejamento 
interdisciplinar e articulado do corpo docente no interior de cada ciclo.
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 QUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
POR ANO DE ESCOLARIDADE NO CICLO AUTORAL

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

COMUNICAÇÃO E 
TRABALHO: COMO 
AS DIFERENTES 
SOCIEDADES, 
ENTRE OS 
SÉCULOS VI E XVIII, 
ISOLARAM-SE E 
COMUNICARAM-
SE POR MEIO DE 
LINGUAGENS E 
RELAÇÕES DE 
TRABALHO?

Comunicação e trabalho na sociedade 
contemporânea em confrontação com as 
sociedades entre os séculos VI ao XVIII;
Conceito de propriedade em diferentes 
contextos;
Relações de trabalho: escravidão, servidão e 
assalariamento;
Expansão capitalista: navegações, 
Renascimento, reformas religiosas, Estado 
Moderno e colonização na América.

Objetos de conhecimento para que estudem:
Expansão capitalista e colonização,
Saberes de povos africanos e 
pré-colombianos,
Relações sociais e hibridismo cultural,
Diversidade, desigualdade e violência,
A história das mulheres,
Formas de resistência à escravização e à 
dominação,
Coleta, tratamento e análise de informações 
de fontes documentais diversas,
Leitura, interpretação e construção de 
textos históricos escolares,
Noções de tempo e suas medidas,
Noções de espaço e suas representações,
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF07H01) Identificar e refletir sobre as diversas formas 
de comunicação e relações de trabalho na Cidade de São 
Paulo.

(EF07H02) Reconhecer trocas comerciais e interações 
culturais entre diferentes sociedades e povos entre os 
séculos VI e XIV.

(EF07H03) Conhecer e analisar os processos de contato, 
expansão, conflitos e conquistas de diferentes sociedades 
entre os séculos VI e XVIII.

(EF07H04) Identificar criações humanas envolvendo 
arte, ciências, técnicas e comunicação entre os séculos 
VI e XVIII.

(EF07H05) Conhecer e identificar características 
de populações nativas da América, enfatizando a 
diversidade de povos e culturas, principalmente os da 
América Latina.

(EF07H06) Conhecer a implantação de modelos ibéricos 
de conquista colonial e a implantação da escravização 
indígena e africana no contexto do capitalismo em 
formação no Brasil e na América Latina.

(EF07H07) Conhecer e refletir sobre a diversidade das 
populações africanas trazidas ao Brasil e a disseminação 
de suas referências culturais na vida brasileira.
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7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

COMUNICAÇÃO E 
TRABALHO: COMO 
AS DIFERENTES 
SOCIEDADES, ENTRE 
OS SÉCULOS VI E 
XVIII, ISOLARAM-SE 
E COMUNICARAM-
SE POR MEIO DE 
LINGUAGENS E 
RELAÇÕES DE 
TRABALHO?

Comunicação e trabalho na sociedade 
contemporânea em confrontação com as 
sociedades entre os séculos VI ao XVIII;
Conceito de propriedade em diferentes 
contextos;
Relações de trabalho: escravidão, servidão e 
assalariamento;
Expansão capitalista: navegações, 
Renascimento, reformas religiosas, Estado 
Moderno e colonização na América.

Objetos de conhecimento para que 
estudem:
Expansão capitalista e colonização,
Saberes de povos africanos e 
pré-colombianos,
Relações sociais e hibridismo cultural,
Diversidade, desigualdade e violência,
A história das mulheres,
Formas de resistência à escravização e à 
dominação,
Coleta, tratamento e análise de 
informações de fontes documentais 
diversas,
Leitura, interpretação e construção de 
textos históricos escolares,
Noções de tempo e suas medidas,
Noções de espaço e suas representações,
Compreensão e respeito à diversidade 
individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF07H08) Analisar relações entre cultura, religião 
e poder.

(EF07H09) Analisar as relações de trabalho em 
diferentes contextos com ênfase na escravidão na 
América.

(EF07H10) Conhecer as resistências indígenas e 
africanas na história da América Colonial.

(EF07H11) Conhecer a história das mulheres em 
diferentes contextos históricos estudados.

(EF07H12) Reconhecer que textos, imagens, objetos e 
as mais diferentes produções humanas estabelecem 
relações com seus autores, locais de produção e 
tempo histórico.

(EF07H13) Diferenciar representações pictóricas, 
linguísticas, religiosas, familiares e científicas de 
sujeitos históricos, contextualizando-as no tempo 
e no espaço.
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8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

DIREITOS SOCIAIS 
E POLÍTICOS NO 
CONTEXTO DO 
DESENVOLVIMENTO 
CAPITALISTA: COMO 
AS CONTRADIÇÕES 
SOCIAIS 
EVIDENCIARAM, 
A PARTIR DO 
SÉCULO XVIII, AS 
DESIGUALDADES E 
DESENCADEARAM 
TRANSFORMAÇÕES 
FUNDAMENTAIS, 
HOJE PRESENTES 
NAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÂNEAS? 

As lutas e conquistas por direitos políticos 
e sociais no contexto das revoluções 
industrial e francesa.
Movimentos sociais no Brasil Colônia
e Império. 
Processo de Independência das Américas 
e implantação das Repúblicas. Movimentos 
abolicionistas e os quilombos como 
espaços de resistência.
Reorganização das relações de trabalho no 
Brasil. Espaços econômicos e sociais 
de classes, etnias e homens e mulheres 
no Brasil. 
Ocupação do território brasileiro nas 
alianças e nos confrontos com as 
populações indígenas.
Formação e conflitos da expansão das 
fronteiras dos países da América Latina.

Objetos de conhecimento para que estudem:

no processo de desenvolvimento capitalista;

de fontes documentais diversas;

textos históricos escolares;

individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF08H01) Compreender os movimentos sociais 
contemporâneos e a luta por direitos sociais e políticos.

 (EF08H02) Identificar relações entre os direitos já 
conquistados e as revoluções do século XVIII.

 (EF08H03) Analisar e refletir sobre o 
desenvolvimento capitalista e os processos de 
reorganização das relações de trabalho.

 (EF08H04) Conhecer e analisar o trabalho fabril.

(EF08H05) Conhecer e analisar os processos internos 
à Revolução Francesa.

(EF08H06) Conhecer e analisar as revoltas coloniais e 
os processos de independência na América.

(EF08H07) Identificar, conhecer e analisar as 
resistências indígenas e africanas na América nos 
séculos XVIII e XIX.

 (EF08H08) Conhecer o processo de transição 
do trabalho escravo para o livre, os movimentos 
abolicionistas e a atuação política dos negros no 
Brasil, ao longo do século XIX e início do XX.

(EF08H09) Conhecer e analisar a implantação das 
Repúblicas na América.

(EF08H10) Conhecer e analisar a história das mulheres 
na sociedade brasileira nos séculos XVIII e XIX.
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9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

CAPITALISMO NO 
SÉCULO XX: COMO 
SE CONSTITUIU 
COMO SISTEMA 
HEGEMÔNICO, 
TRANSFORMANDO, 
REORGANIZANDO E 
DESMOBILIZANDO 
SOCIEDADES 
DOS DIVERSOS 
CONTINENTES?

O capitalismo nas relações cotidianas.
 Expansão capitalista no século XIX e XX no 
mundo. 
O neocolonialismo.
O socialismo. 
As duas grandes guerras mundiais. 
A crise capitalista de 1929. Nacionalismos e 
estados totalitários. 
Os movimentos políticos e sociais no Brasil. 
As lutas operárias e camponesas no Brasil. 
O trabalhismo e o populismo. O feminismo. 
O movimento negro. Revoluções socialistas 
no século XX. 
Descolonização da África e Ásia. 
Conexões da cultura brasileira com países 
africanos de língua portuguesa. 
Ditaduras e democracia no Brasil e na 
América Latina.

Objetos de conhecimento para que 
estudem:

sociais e as nações no mundo do século XX;

recriações híbridas;

informações de fontes documentais 
diversas;

textos históricos escolares;

individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF09H01) Identificar as dimensões capitalistas nas 
relações sociais cotidianas atuais: mercado, consumo, 
investimentos e comércio internacional. 

(EF09H02) Entender e refletir sobre a expansão 
capitalista nos séculos XIX e XX.

(EF09H03) Identificar e analisar as relações entre a 
expansão capitalista e o imperialismo, o neocolonialismo, 
os totalitarismos e as grandes guerras mundiais.

(EF09H04) Compreender e refletir sobre os processos 
revolucionários do século XX, com os movimentos e as 
revoluções socialistas.

(EF09H05) Reconhecer a violência das políticas 
neocoloniais nos países africanos e asiáticos, o processo 
de descolonização da Ásia, da África e as redefinições de 
fronteiras no atual mapa-múndi.

(EF09H06) Reconhecer e analisar as transformações 
econômicas da sociedade brasileira ao longo do século 
XX e os contrastes entre o mundo rural e a expansão 
urbana.

(EF09H07) Identificar e analisar a implantação dos 
governos ditatoriais na América Latina e os processos de 
democratização.

(EF09H08) Comparar e relacionar a história africana 
dos países de língua portuguesa com a cultura 
brasileira.
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9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (continuação)

Eixos Objetos 
de Conhecimento

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

CAPITALISMO NO 
SÉCULO XX: COMO 
SE CONSTITUIU 
COMO SISTEMA 
HEGEMÔNICO, 
TRANSFORMANDO, 
REORGANIZANDO E 
DESMOBILIZANDO 
SOCIEDADES 
DOS DIVERSOS 
CONTINENTES?

O capitalismo nas relações cotidianas.
 Expansão capitalista no século XIX e XX no 
mundo. 
O neocolonialismo.
O socialismo. 
As duas grandes guerras mundiais. 
A crise capitalista de 1929. Nacionalismos e 
estados totalitários. 
Os movimentos políticos e sociais no Brasil. 
As lutas operárias e camponesas no Brasil. 
O trabalhismo e o populismo. O feminismo. 
O movimento negro. Revoluções socialistas 
no século XX. 
Descolonização da África e Ásia. 
Conexões da cultura brasileira com países 
africanos de língua portuguesa. 
Ditaduras e democracia no Brasil e na 
América Latina.

Objetos de conhecimento para que estudem:

e as nações no mundo do século XX;

recriações híbridas;

de fontes documentais diversas;

textos históricos escolares;

individual, dos povos e das culturas no 
passado e no presente.

(EF09H09) Reconhecer as lutas operárias, feministas e 
étnico-raciais no Brasil e no mundo ao longo 
do século XX.

(EF09H10) Identificar a presença da economia global 
capitalista no cotidiano e no imaginário dos jovens atuais. 

(EF09H11) Reconhecer que textos, imagens, objetos e 
as mais diferentes produções humanas estabelecem 
relações com seus autores, locais de produção e 
tempo histórico.

(EF09H12) Diferenciar representações de sujeitos 
históricos, contextualizando-as no tempo e no espaço.
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