CONTEÚDOS
Imperialismo
Desenvolvimento econômico
Justificativas para o colonialismo
Meios de dominação
Resistência dos dominados
Belle époque

O Brasil Republicano
Crise do Império
A república
Oligarquias
Revoltas
Coronelismo
Política do café-com-leite
A indústria
A década de 1920: a Semana de Arte Moderna e o Movimento Tenentista

HABILIDADES



















Analisar o processo de desenvolvimento industrial das nações européias;
Conceituar o Imperialismo;
Identificar os elementos que justificaram a expansão europeia rumo ao continente
africano e asiático;
Caracterizar as estratégias de dominação;
Relacionar Imperialismo à Primeira Guerra Mundial;
Interpretar as formas de resistência dos povos colonizados;
Contextualizar o forte desenvolvimento cultural da Belle époque.

Analisar o governo de Pedro II, suas crises e a campanha abolicionista;
Compreender os fenômenos que levaram ao enfraquecimento do governo imperial e
a ascensão das idéias republicanas;
Identificar o contexto em que se deu o fortalecimento dos militares;
Caracterizar o golpe que implantou a república e a República da Espada;
Analisar a hegemonia política das oligarquias rurais;
Identificar e caracterizar os movimentos revoltosos urbanos, messiânicos e o
banditismo social;
Conceituar o coronelismo;
Analisar a importância da política do café-com-leite;
Relacionar o processo de industrialização ao surgimento do movimento operário e à
Primeira Guerra Mundial;
Discutir e contextualizar a Semana de Arte Moderna de 1922 e o Movimento
Tenentista.

Primeira Guerra Mundial
Contexto Histórico
Países envolvidos
Tecnologias
Evolução
A participação da Rússia
A participação dos EUA
O resultado da guerra
As consequências

Revolução Russa
Economia
Sociedade
Política
Guerra russo-japonesa
O Czar
Domingo sangrento
Bolcheviques e mencheviques
A Primeira Guerra
A Revolução
Consequências










Identificar os antecedentes da guerra;
Caracterizar os fatores que levaram ao conflito;
Identificar os países envolvidos;
Analisar as tecnologias que surgiram no decorrer da guerra;
Analisar a evolução do evento;
Analisar a participação e a retirada russa do conflito;
Relacionar a participação norte-america e sua ascensão econômica no pós-guerra;
Analisar as consequências da derrota alemã e o conflito.







Analisar e caracterizar a situação econômica, social e política;
Identificar os fatores e as consequências da guerra russo-japonesa;
Problematizar o governo de Nicolau II;
Relacionar o Domingo Sangrento como reflexo da insatisfação popular;
Averiguar a ascensão política de Lenine as disputas entre bolcheviques e
mencheviques;
Reconhecer como se deu a participação russa na guerra;
Analisar os mecanismos políticos e ideológicos que levaram à deposição do Czar e
à revolução de fevereiro;
Verificar os desdobramentos da revolução de fevereiro.
Identificar e caracterizar os acontecimentos que desencadearam a revolução de
outubro;
Determinar as consequências da revolução e o processo modernizador implantado
por meio da NEP e as disputas no seio do grupo bolchevique;
Analisar a repercussão da revolução no Brasil.








Crise de 1929
Conceito
Fatores para a crise
A crise nos EUA
A crise no Brasil
Efeitos da crise
O New Deal
Recuperação econômica

A Revolução de 1930
Crises
Transformações no cenário político
Novos atores políticos
Causas
Estado de compromisso
Consequências









Conceituar crise;
Analisar os fatores que levaram ao “crack” da bolsa de Nova York;
Verificar os reflexos no Brasil;
Identificar os reflexos da crise pelo mundo;
Caracterizar as reações à crise;
Compreender os efeitos da crise nos EUA;
Analisar os mecanismos de recuperação aplicados pelo governo americano.




Analisar o processo de crise das oligarquias;
Relacionar as transformações políticas à ascensão de grupos fora da política
oligárquica paulista;
Identificar as novas forças políticas e econômicas em ascensão na década de 1920
e 1930;
Caracterizar os fatores que concorreram para a revolução;
Compreender o que foi Estado de compromisso e sua importância para o período;
Relacionar a revolução e a Era Vargas.






Era Vargas
Conceito
Política
Totalitarismo
A revolução de 1932
A constituição de 1934
As leis trabalhistas
Comunistas e fascistas
O Estado Novo
A nova identidade nacional
A indústria e a Segunda Guerra Mundial
Propaganda ideológica

O Nazifascismo
Ascensão do totalitarismo
Contexto histórico
Hitler e Mussolini
Características dos regimes
Influências sobre outros países
A influência para a guerra


















Conceituar e Era Vargas;
Identificar as ambiguidades das práticas políticas do ditador;
Relacionar o autoritarismo à ascensão dos regimes totalitários;
Analisar a revolução paulista de 1932 e seu contexto;
Compreender os meios pelos quais de deram a cessão de direitos sociais; Contrapor
cessão de direitos ao autoritarismo;
Caracterizar o Estado Novo;
Analisar as disputas entre comunistas e fascistas;
Analisar o processo de construção nova identidade nacional;
Relacionar industrialização à Segunda Guerra Mundial;
Discutir os usos da propaganda oficial na difusão de idéias nacionalistas.

Analisar o processo de ascensão dos regimes totalitários na Alemanha e Itália;
Relacionar os resultados da Primeira Guerra, Crise de 1929 aos regimes totalitários;
Caracterizar o nazismo e o fascismo;
Compreender a influência desses regimes sobre países como o Brasil;
Conhecer a influências do nazifascismo para desencadear a Segunda Guerra
Mundial.

Segunda Guerra Mundial
Causas
O conflito
Pearl Harbor
EUA e Rússia
Bombas nucleares
A participação do Brasil
O Holocausto

O Populismo
Conceito
Características
O populismo no Brasil
O populismo na América
Os partidos políticos no Brasil
A política na década de 1950
Jânio Quadros e João Goulart



















Analisar as causas do conflito;
Conhecer os eventos que ocorreram ao longo do conflito;
Compreender a interferência norte-americana e russa no conflito;
Compreender o bombardeio à Pearl Harbor como justificativa para a intervenção
norte-americana;
Analisar o significado dos bombardeios nucleares;
Analisar as consequências da guerra;
Caracterizar a participação do Brasil;
Conceituar Holocausto.

Conceituar o populismo;
Caracterizar populismo;
Discutir os governos de orientação populista no Brasil;
Comparar o populismo no Brasil e na América;
Compreender o significado do populismo no Brasil;
Analisar a constituição dos partidos políticos e as políticas desenvolvimentistas da
década de 1950;
Interpretar os embates políticos e ideológicos nos anos 1960;
Analisar a política de Jânio Quadros e João Goulart.

Guerra Fria
Conceito
Polarização ideológica
ONU e Israel
Revolução chinesa
Guerra da Coréia
Conferência de Bandung
Descolonização afro-asiática
Revolução cubana
Guerra do Vietnã
Conflitos árabes-israelenses
Crise na URSS
Muro de Berlim















Ditadura Militar e Redemocratização



Governo João Goulart
Oposição
O golpe
Bases jurídicas
Repressão
Resistência
Política e economia
Governos militares
Restrições de direitos
A cultura










Conceituar Guerra Fria;
Analisar os processos de polarização ideológica;
Contextualizar a criação da ONU e Estado de Israel;
Estabelecer relação de causas e consequências da revolução chinesa;
Reconhecer a importância histórica da Conferência de Bandung para os países
subdesenvolvidos;
Analisar o processo de descolonização afro-asiático;
Interpretar a ascensão de Fidel Castro e o sucesso da revolução cubana, bem como
seus reflexos;
Discutir a Guerra do Vietnã e a derrota dos EUA;
Compreender as dinâmicas políticas que levaram ao acirramento dos conflitos
árabes-israelenses;
Analisar o processo de crise da URSS;
Conceituar Perestroika e Glasnost;
Identificar e caracterizar a revolução iraniana e os conflitos do Oriente Médio;
Identificar o significado simbólico da queda do Muro de Berlim e relacioná-lo ao fim
da URSS.
Reconhecer os elementos que levaram a crise política e a consequente reação dos
militares;
Analisar o aparato repressor e o apoio da sociedade civil;
Identificar os movimentos de resistência da esquerda;
Caracterizar as transformações políticas e econômicas implantadas durante a
ditadura;
Caracterizar as transformações políticas e econômicas implantadas durante a
ditadura;
Caracterizar as restrições e/ou limitações de direitos;
Caracterizar o contexto cultural brasileiro antes do golpe e sua transformação pós
AI-5;
Relacionar a ditadura brasileira à Guerra Fria;
Descrever e problematizar a implementação de ditadura na América;

Guerra Fria
Ditaduras na América
Anistia e Diretas já!
Redemocratização
Constituição de 1988
Eleições, partidos políticos e o plano Real
Movimentos sociais e eleições de 2002








Identificar e caracterizar os governos militares;
Compreender como se deram os movimentos pelas eleições diretas e anistia;
Analisar o processo de redemocratização e a eleição de Tancredo;
Contextualizar economia, sociedade, e a elaboração da Constituição de 1988;
Analisar as eleições de 1989, a ascensão do PT e o Plano Real;
Reconhecer o fortalecimento dos movimentos sociais, sua importância e a eleição
de 2002.

Neoliberalismo







Analisar a ascensão de governos conservadores;
Compreender as práticas neoliberais e privatizações;
Analisar implementação de práticas neoliberais no Brasil dos anos 1990;
Contextualizar a criação de blocos econômicos locais;
Contrapor a ascensão neoliberal ao fim do socialismo.

Conservadorismo
Práticas neoliberais
O Brasil dos anos 1990
Blocos econômicos
Neoliberalismo
O fim da História? A crise socialismo

