


O estado de Pernambuco, com sua história 
marcada pelas influências dos povos 
europeus, indígenas e negros africanos, 
constitui um panorama riquíssimo para 
compreender o Brasil como um todo.
Além de abordar os aspectos históricos de 
Pernambuco, este material faz a ponte entre 
a história do estado com a história do Brasil e 
do mundo, desvelando a riqueza, a beleza e 
a pluralidade de seus aspectos econômicos, 
políticos, sociais, culturais e turísticos. 
Temos convicção de que reconhecer e 
apropriar-se desses múltiplos aspectos 
integra a própria identidade cultural dos 
indivíduos que habitam essas regiões.
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CONTEÚDO

Parte I – A história de Pernambuco

• A pré-história pernambucana

• Os povos indígenas

• A conquista e a fundação de Pernambuco

• Captura do Recife e Guerra Anglo-espanhola

• A presença dos holandeses

• Insurreição Pernambucana

• Quilombos

• Movimentos nativistas e separatistas durante os períodos colonial e imperial

Apresentamos nessa primeira parte o contexto histórico no qual está imerso o 
estado de Pernambuco. O conteúdo foi dividido de forma a facilitar a compreensão 
e estabelecer as correlações necessárias com as demais áreas do conhecimento, 
como geografia, arqueologia e antropologia, entre outras.

Parte II – Pernambuco atual

A segunda parte é dedicada às características físicas e aos acontecimentos 
recentes, conferindo um caráter totalmente atual à obra. A abordagem com 
relação à realidade socioeconômica e cultural do estado é direcionada para a 
valorização e preservação da memória.
• Aspectos geográficos 

• Aspectos políticos, econômicos e sociais

• A cultura pernambucana

• Turismo



SESSÕES ESPECIAIS

Trabalho de campo: propostas de atividades práticas e vivências para 
estimular a participação e mobilização. 

Texto complementar: textos de especialistas 
repletos de novas informações e olhares 
diferenciados sobre o tema abordado.  

Trabalho de campo

Organize com sua classe um passeio de campo, pela região em que você mora, saindo da zona urba-
na em direção à zona rural. Associe sua observação a uma pesquisa prévia realizada com seus colegas, 
e procure responder:

Que tipo de relevo/clima/vegetação são encontrados na sua região?

Como eles influenciam a vida econômica de sua cidade?

A vegetação natural encontrada em seu município, nos dias de hoje, permaneceu inalterada, ou 
houve desmatamento em função da agricultura e urbanização? Se sim, em que grau ocorreu este des-
matamento?

Você sabe como se dá o abastecimento de água de sua região? Quais são os principais rios que ba-
nham ou se avizinham de sua cidade?

Após a observação, monte um quadro comparativo com as informações obtidas para apresentar em 
sua escola.



Para ficar por dentro da história: explicações pontuais para conceitos e 
acontecimentos que merecem atenção especial. 

QR code: recurso digital que amplia o acesso do aluno a conteúdos sempre 
atualizados. 



Videoteca e musicoteca: seleção de filmes e documentários para o facilitar o 
aprendizado e enriquecer a prática pedagógica.



Pare e pense: apresentação de diferentes perspectivas sobre o assunto com a 
intenção de fomentar o pensamento crítico. 

Você sabia?: curiosidades sobre o tema. 


