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Este projeto interdisciplinar tem como objetivo analisar a Independência do Brasil, na 
passagem do seu bicentenário, focalizando fatores intervenientes no processo de se-
paração de Portugal, tendo como referência o livro Almanaque do Brasil nos tempos da 
Independência, de Jurandir Malerba. ¶ Na apresentação do livro, o autor discorre sobre 
os motivos pessoais que o levaram a produzir a narrativa no modelo de almanaque, si-
tuando historicamente o gênero e destacando a importância sociocultural desse tipo 
de publicação. O Almanaque está dividido em 16 blocos de textos, 15 deles nomeados 
por ano (1808-1822), no lugar de títulos. A narrativa cronológica inicia-se com o blo-
co que retrata a fuga da família real portuguesa para o Brasil, saga liderada pelo infan-
te dom João. A partir desse marco, no decurso dos anos o autor descreve e analisa os 
principais fatos sociais, políticos, culturais e econômicos desde 1808, e constrói o ce-
nário em que se deu a Independência. O 15o bloco corresponde ao ano de 1822, o úl-
timo datado, descrevendo o evento ocorrido às margens do Ipiranga, fato que atribui 
sentido à efeméride. ¶ Por fim, o autor apresenta o 16o bloco com o texto “E a história 
continua...” (p. 286), descrevendo o percurso do Brasil como nação independente de 
Portugal, em meio a disputas, idealismos e interesses nem sempre coletivos até a ab-
dicação de dom Pedro I. ¶ O autor não faz somente um trabalho descritivo ou traça 
um painel linear de acontecimentos históricos no Almanaque. Ele analisa e incentiva 
o leitor a refletir sobre os caminhos que levam à construção de imagens idealizadas, 
não só de heróis nacionais e seus coadjuvantes, como também dos cenários em que 
os fatos se sucedem. Ou seja, investiga e questiona o processo, optando pelo gênero 
almanaque, que trabalha com o registro tradicional dos fatos pelo viés do cotidiano, em 
vez de reproduzir a narrativa da história oficial, que consolida o heroísmo romântico 
no imaginário social. Esse viés em nada contribui para a compreensão da identidade 
nacional. ¶ Considerando a importância da memória para a formação da identidade de 
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uma nação, desde que as relações sejam cotejadas e interpretadas, passando pelo rigor 
da crítica, o autor recobra eventos e processos históricos, trazendo para o presente a 
reflexão sobre as consequências de fenômenos sociais que permanecem no cotidiano da 
vida brasileira, como o racismo, a marginalização dos povos indígenas e de minorias, por 
exemplo. ¶ Nessa leitura, é possível identificar alguns elementos adequados à proposta 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), componente História, para o Ensino 
Fundamental – 9o ano, entre eles: 

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginaliza-
das (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 (BNCC, 2017, p. 431).

Essa perspectiva crítica oferece oportunidades para que o professor introduza temas de 
debate, articulando problemas atuais às raízes históricas, bem como promova a análise 
do período em estudo sob os diferentes pontos de vista dos alunos.

T A IMPORTÂNCIA DAS IMAGENS O Almanaque é fartamente ilustrado e contém ima-
gens do acervo de museus e bibliotecas do Brasil e exterior, revelando um cuidadoso e 
extenso trabalho de pesquisa iconográfica. As imagens suscitam a curiosidade, o prazer 
da fruição e oferecem a oportunidade para análise, enquanto representação, explicação 
ou reforço das características do cenário histórico. Esses elementos dialogam com a 
BNCC, componente Arte para o Ensino Fundamental – 6o ao 9o ano, entre eles:

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais 
e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas 
e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético (BNCC, 2017, p. 207).

A leitura de imagens contribui para a construção de uma visão contextualizada e crítica 
da realidade (PICCININI, 2012) e, dessa forma, revisitá-las sob a ótica da contemporanei-
dade traz para o professor a incumbência da mediação da leitura do texto imagético, em-
bora na perspectiva escolar, ainda se atribua ao texto verbal a quase exclusividade pela 
transmissão de conhecimentos, negligenciando-se a alfabetização visual (SANTAELLA, 
2012). ¶ A leitura (interpretação) de imagens não depende apenas de uma relação linear 
entre leitor e texto imagético. Trata-se de um processo de leitura (interpretação) que 
já está iniciado com a leitura do texto linguístico, ou se completa com ele. Ao ler uma 
imagem, o leitor a inscreve em um repertório de outras já conhecidas, incorporando-a 
a um conjunto de sensações que refletem a percepção do mundo e da realidade (SILVA, 
2006). ¶ Nessa perspectiva, o professor faz a mediação entre aluno, texto e imagem, pois 
as relações das linguagens verbal e não verbal não são gratuitas, como pedido no compo-
nente de Arte para o Ensino Fundamental - 6o ao 9o ano, entre eles:

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tem-
po e no espaço (BNCC, 2017, p. 207).

Cabe ao professor selecionar e planejar a melhor forma de explorar cada uma delas, 
cotejando suas características e significados com e no desenvolvimento da leitura. Esse 
trabalho reforça sentidos, aponta contradições e/ou explicita conceitos, proporcionando 
acesso a novos conhecimentos, a fim de demonstrar uma nova forma de ler o mundo, ou 
seja, promove a alfabetização visual, completando ou ampliando o sentido das palavras. 

 PPIdeias para sala de aula
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ATIVIDADE ESPECIAL
1a ESTAÇÃO DE TRABALHO

T PRIMEIRO PASSO Organize a turma em cinco grupos e atribua a cada um a tarefa de 
sintetizar os acontecimentos de três blocos de texto. Solicite que os relacione com as 
respectivas imagens por meio de um esquema, resumo e/ou mapa conceitual dos textos 
lidos (com ou sem comentário/análise), para possibilitar uma maior compreensão, sis-
tematização de conteúdos e posicionamento crítico, se for o caso. 

T SEGUNDO PASSO Peça aos alunos que incorporem suas sínteses em uma única apre-
sentação de slides, uma live, um podcast ou uma apresentação oral apoiada em multimídia, 
em tempo determinado, a partir do planejamento e definição de diferentes formas de 
uso da fala (memorizada, espontânea, dramatizada). 

T TERCEIRO PASSO Proponha aos alunos que elaborem individualmente artigos de 
opinião, a partir da síntese dos acontecimentos (organizada no primeiro passo), orien-
tando-os com as condições de produção do texto – objetivo, perfil de leitores/especta-
dores, veículos e mídia de circulação, etc. Eles devem partir da escolha de um tema ou 
problemática relevante para a turma, escola ou comunidade, supondo levantamento de 
dados e informações sobre a questão, bem como a construção de argumentos, fruto de 
pesquisa, consultas, leituras adicionais e/ou entrevistas.
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2a ESTAÇÃO DE TRABALHO

T PRIMEIRO PASSO Debater, em grupo, sobre os legados da escravidão nas estruturas 
sociais do Brasil, a importância de ações afirmativas, utilizando regras acordadas pre-
viamente: pesquisa, fontes, objetivos, argumentos e posicionamento; perfil dos ouvin-
tes, papéis no debate (debatedor, membro de uma equipe de debatedor, apresentador/
mediador, espectador com ou sem direito a perguntas), e/ou de juiz/avaliador; regras de 
comportamento ético para o diálogo na concordância e divergência. 

T SEGUNDO PASSO Realizar, em grupo, um painel digital com dados da população 
indígena, apontados no Almanaque, e a situação populacional atual, com textos breves e 
explicativos sobre a diminuição dessa população. Utilizar regras acordadas previamente: 
pesquisa, fontes, objetivos, argumentos e posicionamento; perfil do público, regras de 
comportamento ético para o posicionamento na concordância e divergência.

3a ESTAÇÃO DE TRABALHO

T PRIMEIRO PASSO A partir da ideia de Joly (1994) de que as imagens mudam os 
textos, mas os textos, também, mudam as imagens, peça aos alunos que produzam um 
artigo de opinião individual com a comparação do sentido da imagem épica no quadro 
Independência ou morte (1888), de Pedro Américo (p. 269), e o fragmento do texto atri-
buído a coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, membro do governo provisório: 

“ Não partimos pela madrugada, mas saímos cedo. Montava d. Pedro uma possante 
besta gateada, sendo menos verdadeira a notícia, mais tarde dada pelos jornais, de que 
vinha em ardoroso cavalo de raça mineira. Trazia a seu lado o padre Belchior Pinheiro, 
com quem mantinha animada conversação. Já havíamos subido a serra quando d. Pedro 
se queixou de ligeiras cólicas intestinais, precisando por isso apear-se, para empregar 
os meios naturais de aliviar seus sofrimentos. Observou-nos, então, que seria melhor a 
guarda seguir adiante e esperá-lo na estrada de São Paulo, se antes não fôssemos por ele 
alcançados (p. 271).

Fique atento às provocações a serem previamente elencadas para produção do texto: 
contradição entre os textos verbal e imagético na interpretação dos fatos; idealização e 
realidade na interpretação de fatos históricos; visão romântica da Independência; e falta 
de crítica em relação à realidade da época e à realidade atual. 

T SEGUNDO PASSO Comente com os alunos sobre o artigo de opinião proposto no 
primeiro passo e estabeleça relações com a fidelidade ou não de registros históricos, 
tendo em perspectiva os diferentes pontos de vista de quem os elabora. Provoque a dis-
cussão sobre fidelidade dos registros possíveis atualmente, após o advento da internet, 
das redes sociais, do uso de recursos móveis, capazes de flagrar fatos, acontecimentos, 
narrativas em tempo real, transformando-os em documentos. ¶ Divida a turma em dois 
grupos. Solicite que um deles apresente as vantagens dos recursos e ferramentas con-
temporâneos para a memória histórica; ao segundo, peça que aponte os riscos de inter-
pretações equivocadas e/ou disseminação de fake news. ¶ Finalize a reflexão explorando 
coletivamente sites especializados em comprovar a veracidade de informações, verifi-
cando autoria, fonte de texto e imagem. 
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