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O relato mais conhecido sobre a chegada 
dos portugueses ao que viria a ser o Brasil 
é a carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão 
da esquadra de Pedro Álvares Cabral, ao 
Rei de Portugal, D. Manuel. Para exercitar 
a percepção de diferentes perspectivas 
na interpretação da história, recorremos 
à imaginação: como os indígenas teriam 
contado a chegada dos lusitanos? O 
professor deve propor ao grupo de alunos 
a redação de um pequeno texto em que um 
indígena relataria esse momento a um líder 

tupinambá. Se achar necessário, poderá ler 
trechos da carta de Caminha, disponível na 
Internet, ou adaptar a proposta, sugerindo 
a confecção de desenhos sobre o encontro. 
Ao final, os participantes fazem uma roda 
de leitura dos relatos e debatem o que 
chamou mais a atenção. Na avaliação, o 
professor deverá verificar se o estudante 
percebeu o choque entre culturas decorrente 
do início da conquista portuguesa, como as 
diferenças nas vestes, linguagem, religião ou 
demais valores.

ATIVIDADES propostas
Período: Colônia (1500-1822)

A chegada dos portugueses sob 
a perspectiva dos indígenas1 (Episódios relacionados: Pedro Álvares Cabral – João Ramalho/Martim Tibiriçá)



Os estudantes devem realizar, individualmente, 

uma pesquisa sobre o Cais do Valongo, área de 

chegada de africanos escravizados ao Brasil, na 

cidade do Rio de Janeiro, e que foi recentemente 

transformada em patrimônio da humanidade 

pela UNESCO. A partir das informações 

levantadas, dividir a turma em duplas e cada 

uma delas deverá produzir uma lista de 10 

fatos sobre a escravidão no período colonial. 

O professor deverá aproveitar a oportunidade 

para discutir mitos que relativizam o impacto 

da escravidão em nossa formação e discutir 

temas como: a importância do patrimônio para a 

memória nacional, a importância de não relegar o 

horror da escravidão ao esquecimento e apontar 

consequências dos quase quatro séculos de 

escravidão para a formação cultural brasileira. 

Como culminância, a turma poderá propor uma 

campanha na escola contra o racismo.

O Cais do Valongo: 
pesquisa e debate 
sobre a escravidão

(Episódio relacionado: Zumbi dos Palmares)
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Dividir a turma em grupos de até cinco participantes. Cada grupo deverá construir uma maquete de um engenho de açúcar do período colonial e apresentá-la em data a ser combinada. Pode ser sugerida a utilização de materiais recicláveis na montagem dos trabalhos, como forma de estimular a consciência ambiental. No dia da apresentação, o professor deverá estar atento se os grupos souberam caracterizar os latifúndios, as extensas áreas destinadas ao plantio da cana. 
É possível, ainda, orientar os estudantes quanto aos estágios da 
produção do açúcar e de outros produtos, como o melado e a cachaça. 

Um engenho de açúcar2 (Episódios relacionados: Martim Tibiriçá e Zumbi dos Palmares)



Dividir a turma em equipes de até quatro integrantes. Cada uma delas deverá 

ter um nome relacionado ao período da chegada da corte portuguesa no Brasil. 

Depois de formados os grupos, o professor apresenta uma série de realizações, 

sobre as quais as equipes deverão dizer se foi ou não a corte que fez em seu 

período de permanência no Brasil. Para cada acerto, a equipe ganha um ponto 

no jogo. No final, a equipe com mais pontos é a vencedora. Para o jogo se tornar 

mais interessante, o professor pode trazer imagens relacionadas aos feitos, 

na medida em que forem mencionados e mesclar acontecimentos de épocas 

históricas diferentes, para avaliar os conhecimentos dos estudantes. 

Foi ou não foi a corte?

5 (Episódios relacionados: Carlota Joaquina e D. Pedro I)

Pedir para que os alunos pesquisem e 
tragam imagens de indivíduos destacados 
na História do Brasil que sejam 
considerados heróis, pedindo a justificativa 
da escolha. A partir dos resultados, o 
professor deve questionar os estudantes 
sobre os critérios utilizados para 
selecionar os “heróis”, bem como sobre 
algumas ausências. Por que uma figura 
como a de Tiradentes recebe mais atenção 
do que outras, como a de Zumbi dos 
Palmares, na construção das narrativas 
de uma história nacional? É desejável, 
igualmente, que se destaque que a história 
de uma sociedade não se constrói apenas 
com “grandes personagens”. Pode-se, 
ainda, enfatizar o uso de figuras históricas 
para legitimar projetos de poder, como no 
caso do bandeirante paulista.

Heróis da História 4 (Episódios relacionados: todos)



Montar uma pequena coletânea de trechos 
de textos da segunda metade do século 
XIX, de autores como Gonçalves Dias, 
José de Alencar e Machado de Assis. Pedir 
para os alunos lerem em pequenos grupos, 
destacando as passagens que não foram bem 
compreendidas. Com a ajuda do professor, 
os grupos devem apontar as relações 
observadas com os padrões culturais da 
época em questão. Pode-se destacar, por 
exemplo, a figura idealizada do indígena 
enquanto mito de origem, a sociedade 
burguesa retratada pelo Romantismo e depois 
criticada pelo Realismo-Naturalismo etc. É 
importante que o professor seja cuidadoso 
na adequação dos textos ao momento de 
aprendizagem dos estudantes.

Período: Império (1822-1889)

Lendo 
clássicos2

Individualmente ou em grupos, 
sugerir a recriação artística do 
quadro “Independência ou Morte”, 
de Pedro Américo, a partir de 
evidências históricas do processo 
de independência do Brasil 
desconsideradas pelo quadro. O 
professor poderá sugerir que a 
atividade seja feita em desenhos, 
charges, ou por meio da produção 
de uma colagem. Após feitos os 
trabalhos, montar uma apresentação. 
Os estudantes devem justificar suas 
escolhas criativas.

“Independência 
ou morte?”1

(Episódio relacionado: D. Pedro I)



Que tal uma batalha de rimas sobre a 

História do Brasil durante o Império? 

O professor pode dividir a turma em 

duplas e cada uma deverá escolher 

um assunto da época do Império para 

propor um conjunto de rimas no estilo 

rap. Cada dupla deverá enfrentar uma 

outra diante do restante da turma, que 

deverá votar qual foi a melhor dupla 

em cada enfrentamento, repetindo-

se sucessivamente o processo até um 

estágio final, quando duas duplas se 

enfrentam. O professor deverá estar 

atento à criatividade e coerência dos 

conteúdos históricos abordados.

Rimas do 
Império3

Trabalho em duplas. Cada uma, 
deverá pesquisar sobre uma 
personalidade negra da História do 
Brasil e produzir um pequeno cartaz 
sobre ela. Quanto mais variado o 
grupo de personalidades na pesquisa, 
melhor. Os estudantes deverão estar 
atentos aos contextos históricos 
em que viveram os personagens 
selecionados e contar suas histórias 
de vida e atuações na sociedade. 
O professor deverá destacar a 
importância da pluralidade das 
memórias para a construção de 
um conhecimento histórico mais 
completo. 

Negros na 
história do Brasil4

(Episódios relacionados: Zumbi, Luís 
Gama, Tia Ciata)

Dividir a turma em grupos. Cada um constrói, em um cartaz, uma linha do tempo 

com os principais acontecimentos do Brasil durante o Império (1822-1889). Na 

sequência, os grupos apresentam os trabalhos, justificando as escolhas de eventos 

para comporem a linha do tempo. O professor deverá estar atento à periodização 

empregada pelos grupos e às explicações mobilizadas por seus integrantes. É 

possível, a partir disso, discutir os critérios utilizados por historiadores para a 

seleção de acontecimentos a serem estudados e as consequências disso, em 

termos de memória ou esquecimento de momentos de nossa história. A atividade 

servirá, também, como revisão de conhecimentos adquiridos.

História Acelerada do Império

5(Episódios relacionados: D. Pedro I, D. Pedro II, Duque de Caxias, Luís Gama)



Antes da televisão, o rádio era a 
principal forma de comunicação de 
massa. Que tal criar um programa que 
relembre a chamada Era do Rádio? A 
turma poderá ser dividida em grupos 
de acordo com as seções de um 
programa de rádio: noticiário, música, 
radionovela, etc. Com o auxílio do 
professor, cada grupo deverá pesquisar 
sobre a linguagem específica do rádio 
e sobre o que era sucesso no Brasil nos 
anos de 1940 e 1950, por exemplo.

República (1889- dias atuais)

Um programa 
de rádio2

Montar uma campanha com cartazes 
em prol da igualdade de direitos entre 
homens e mulheres e pela ampliação da 
participação feminina na política. Para 
enriquecer a produção da campanha, o 
professor poderá apresentar imagens do 
movimento sufragista na Inglaterra ou de 
manifestações do feminismo no Brasil. 
É possível, ainda, ampliar o lastro da 
campanha para ampliação da participação 
popular e da conquista por direitos, visto 
que a exclusão da maior parte da população 
dos processos de decisão política é uma das 
marcas de nossa história republicana.

Mulheres na política 
(“We can do it!”)1

(Episódios relacionados: Nina e 
Antonieta de Barros)



Dividir a turma em grupos. Cada um deverá 

escolher uma música da atualidade de 

que gostem para a produção de uma 

paródia. Nela, deverão fazer propaganda 

de um dos políticos do período republicano, 

identificando valores e propostas coerentes 

com a trajetória do candidato em 

questão. No final, os grupos apresentam 

os resultados. Pode-se aproveitar a 

oportunidade para discutir os efeitos da 

propaganda política, ontem e hoje.

Produzindo um 
jingle de campanha 
política3

(Episódios relacionados: Getúlio Vargas, 
Carlos Lacerda, Jânio Quadros)

Inspirando-se em Clara e Neto, 

os estudantes deverão produzir 

individualmente uma entrevista fictícia 

com um personagem histórico. O professor 

poderá aproveitar a oportunidade para 

caracterizar a entrevista como gênero 

textual e trabalhar conteúdos previamente 

adquiridos. Se houver possibilidade, 

trabalhar com a produção da entrevista em 

vídeo. Recomenda-se atenção especial à 

coerência dos conhecimentos históricos em 

questão. 

Entrevistando uma 

personalidade histórica5
(Episódios relacionados: todos)

O objetivo dessa atividade é o de 
recriar, de maneira simplificada, o 
funcionamento do processo legislativo 
brasileiro. O professor deverá dividir 
a turma em: deputados, senadores, 
um presidente da República e o 
restante da sociedade. Na sequência, 
sugerir um projeto de lei bastante 
polêmico e iniciar a discussão pelo 
Senado, pela Câmara Federal ou pelo 
presidente da República, devendo, 
na sequência, passar pelas demais 
instâncias. É importante que, em 
cada etapa, haja discussão sobre o 
tema, com participação do “restante 
da sociedade” e votação. Somente 
depois disso, se aprovado, o projeto 
será encaminhado. Chegando às 
mãos do “presidente”, a ideia pode 
ser implementada ou abandonada, 
tendo a possibilidade de ser derrubado 
o veto no Congresso. Pode-se 
aproveitar a atividade para se discutir a 
relevância do papel dos parlamentares 
e a importância do debate nas 
democracias.

Conhecendo o 
processo legislativo4

(Episódio relacionado: Mário Juruna)
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