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Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 2, página 32 

Título Revolução Francesa e o conceito de cidadania  

Bimestre 1º 

Duração  06 min 36 s 

Categoria  Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática O mundo contemporâneo: o Antigo Regime em crise 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Revolução Francesa e seus desdobramentos 

Habilidade (BNCC) 
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Apresentar ao aluno o processo que levou a sociedade francesa à revolução. Mostrar a 

sequência dos fatos que conduziram a população à revolta e permitir a compreensão da influência 

iluminista na burguesia francesa daquele período e, principalmente, o surgimento do cidadão como 

participante das decisões sociais. 

Por meio da exploração do audiovisual, espera-se que o aluno possa: 

• entender a sociedade francesa e sua situação durante o regime absolutista; 

• conhecer os episódios que culminaram na Queda da Bastilha; 

• compreender as relações entre os ideais iluministas e a transformação do pensamento 
político dos franceses naquele período;  

• relacionar o conceito de cidadania moderno com as transformações sociais promovidas 
durante a Revolução Francesa. 

 

Sugestão de abordagem 

Estimular o aluno a compreender os processos que culminaram na Revolução Francesa. A 

duração prevista para assistir ao vídeo, desenvolver a roda de conversa e responder às questões é de 
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uma aula. Caso opte por aplicar uma atividade complementar, como um jogo de perguntas e respostas, 

serão necessárias duas aulas. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático. Assim, é importante que o aluno já tenha alguns 

conhecimentos prévios sobre a sociedade francesa durante o absolutismo. Pergunte à turma qual é o 

conceito de cidadania nos dias de hoje. Os alunos devem comparar com as informações apresentadas 

no vídeo. Por fim, solicite à turma que anote possíveis dúvidas, para resolvê-las após o trabalho. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Durante a exibição, o aluno deve anotar os aspectos que remetem à cidadania durante o 

período absolutista. Peça à turma que organize, no caderno, a sequência de acontecimentos que 

culminou na Queda da Bastilha.  

 

Após assistir ao vídeo 

Faça a mediação da conversa com os levantamentos feitos pela turma. 

 

Atividade complementar 

Após a exibição do vídeo, estimule a conversa em torno do que é entedido hoje como 

cidadania. Se julgar necessário, mencione documentos como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e a atual Constituição brasileira para usar como exemplo. Peça à turma que mencione suas 

anotações em relação aos seguintes aspectos:  

• eleições;  

• representatividade; 

• direito ao voto (para mulheres e homens); 

• pagamento de impostos. 

Em seguida, solicite a organização de uma tabela que compare esses aspectos durante o 

regime absolutista e os dias atuais.  
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Resolução 

O aluno preenche uma coluna com os aspectos levantados sobre o regime absolutista e, em 

seguida, deve preencher a coluna referente aos dias atuais. O objetivo da atividade é ajudar na 

construção do conhecimento sobre a importância da Revolução Francesa na história da humanidade 

e nas transformações sociais promovidas por essa revolução que são percebidas até os dias de hoje. 

 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 5, página 94 

Título A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates 

Bimestre 2º 

Duração  06 min 09 s 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática O mundo contemporâneo: o Antigo Regime em crise 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Rebeliões na América portuguesa: as conjurações mineira e baiana. 

Habilidade (BNCC) 
(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, 
articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na 
Europa e nas Américas. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Apresentar as influências iluministas na Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaites, evento 

ocrrido na Bahia, no final do século XVIII.  

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que o aluno possa: 

• entender a insatisfação popular com a Coroa portuguesa; 

• conhecer a Revolta dos Alfaiates, seus motivos, inspirações e objetivos; 

• compreender as relações entre os ideais iluministas e o pensamento revolucionário, naquele 
período, contra o domínio de Portugal;  
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• relacionar o discurso e a atuação dos líderes da revolta aos princípios de liberdade, igualdade 
e fraternidade. 

 

Sugestão de abordagem 

Peça à turma que defina os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. A duração 

prevista para assistir à videoaula, desenvolver o debate e responder às questões é de uma aula.  

 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático. Assim, é importante que o aluno já possua alguns 

conhecimentos prévios sobre a insatisfação da burguesia e das camadas mais baixas do Brasil em 

relação ao domínio e às políticas de Portugal. Relembre com a turma os princípios da Revolução 

Francesa e alguns aspectos que antecederam a revolução. Por fim, solicite que anote possíveis dúvidas, 

para resolvê-las após o trabalho. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Peça à turma que assista à videoaula atenta ao discurso proferido pelos líderes da Revolta do 

Alfaiates e que relacione a situação da população na colônia com a sociedade francesa durante o 

período da monarquia absolutista.  

 

Após assistir ao vídeo 

Fomente o debate em torno dos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Questione 

a turma sobre como esses conceitos inspiraram a sociedade brasileira durante o período da Revolta 

dos Alfaiates. 

 

Atividade complementar 

1. Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates? Por que o evento leva esses dois nomes? 

2. Quais foram os líderes dessa revolta e quais movimentos serviram de inspiração para eles? 

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso  

Resolução 

1. Espera-se que o aluno responda que a Revolta dos Alfaiates recebeu esse nome por causa de seus 
participantes; e que também recebeu o nome de Conjuração Baiana devido ao lugar onde ocorreu, 
a capitania da Bahia. 

2. Luís Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino dos Santos Lira e João 
de Deus do Nascimento. Os movimentos que inspiraram a revolta foram a Revolução Francesa, a 
Independência dos Estados unidos e a Revolução do Haiti. 

 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 3, Capítulo 10, página 176 

Título  A Guerra do Paraguai 

Bimestre 3º 

Duração  07 min 34 s 

Categoria  Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática O Brasil no século XIX 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Brasil: Primeiro Reinado  
O Período Regencial e as contestações ao poder central 
O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 
• A Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado 
• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 

Habilidade (BNCC) 
(EF08HI18) Identifcar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na 
Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Apresentar os motivos que levaram à Guerra do Paraguai e suas consequências. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que o aluno possa: 

• entender as questões da política internacional do Império; 

• conhecer as razões que levaram as nações a entrarem em conflito; 

• identificar as relações entre os países aliados e o Paraguai sob a liderança de Solano Lopéz;  

• conhecer as diferentes correntes historiográficas sobre o conflito. 
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Sugestão de abordagem 

Pergunte à turma se ela sabe o que significa corrente historiográfica. Anote no quadro as 

respostas para que, no momento seguinte, sejam retomadas e corrigidas. A duração prevista para 

assistir ao vídeo, desenvolver o debate e responder às questões é de uma aula.  

 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático. Assim, é importante que o aluno já tenha alguns 

conhecimentos prévios sobre a situação do Império em relação aos países vizinhos. Explique à turma 

o que é corrente historiográfica para que possam explorar o vídeo da melhor forma e que consigam 

realizar a atividade sugerida. Por fim, solicite que anote possíveis dúvidas, para resolvê-las após o 

trabalho. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Peça à turma que se atente aos motivos que levaram à Guerra do Paraguai e às questões 

historiográficas do conflito. 

 

Após assistir ao vídeo 

Verifique se a turma compreendeu as questões historiográficas e peça que explique as 

consequências do conflito para o Brasil e para o Paraguai. 

 

Atividade complementar 

Proponha à turma que escreva um breve resumo do conflito e que apresente em tópicos as 

correntes historiográficas estudadas sobre o tema. 
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Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 4, Capítulo 13, página 234 

Título A resistência dos povos africanos durante o colonialismo do século XIX 

Bimestre 4º 

Duração  08 mim 08 s 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Configurações do mundo no século XIX 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

O imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia 

Habilidade (BNCC) 
(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na 
resistência ao imperialismo na África e Ásia. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Mostrar o processo de colonização da África e os movimentos de resistência que lutaram 

contra o colonialismo no continente. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que o aluno possa: 

• reconhecer as questões que levaram os europeus ao colonialismo na África durante o século 
XIX; 

• identificar os conflitos gerados pelo processo de invasão do continente africano; 

• conhecer as diferentes resistências do continente africano ao colonialismo;  

• mostrar a resistência dos africanos mesmo diante de um inimigo militarmente mais forte. 

 

Sugestão de abordagem 

Inicie a aula contando à turma que a África não ficou inerte frente às invasões durante o 

colonialismo. 

A duração prevista para assistir ao vídeo, desenvolver o debate e responder às questões é de 

uma aula.  
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Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui num recorte do material didático. Assim, é importante que o aluno já tenha alguns 

conhecimentos prévios sobre a situação da Europa no século XIX. Explique o crescimento e a ascensão 

do capitalismo, associado à busca dessas potências por novos mercados, matéria-prima e minerais 

valiosos.  

Pergunte à turma se ela conhece a situação do continente africano atualmente e os motivos 

que fizeram esse continente ter baixos índices de desenvolvimento social e econômico. Se possível, 

distribua um mapa da África para que a turma identifique as localidades, conforme aparecem no vídeo. 

Por fim, solicite que anote possíveis dúvidas, para resolvê-las após o trabalho. 

 

Durante a exibição do vídeo  

A turma deve se atentar aos conflitos ocorridos entre os invasores europeus e a resistência 

africana a esse processo. Peça a ela que circule os países ou territórios que forem abordados no vídeo 

para ajudá-los na atividade proposta. 

 

Após assistir ao vídeo 

Faça a mediação de uma conversa a respeito dos problemas que a invasão europeia causou no 

continente africano e sobre quais locais foram abordados no vídeo, para que os alunos localizem 

novamente os conflitos em um mapa.  

 

Atividade complementar 

Proponha aos alunos que entrevistem um adulto que more em sua residência. Veja a seguir a 

sugestão de um roteiro. 

As respostas serão comparadas e unificadas em sala de aula para que que a turma produza um 

relatório sobre os conhecimentos que as pessoas possuem sobre a resistência africana diante do 

imperialismo. 

Sugestão de roteiro para a entrevista: 

1. O que você conhece sobre a história da África? 

2. Na sua opinião, por que a África apresenta baixos índices de desenvolvimento social e econômico? 
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3. Você já ouviu falar sobre os guerreiros zulus? 

4. Quais foram os territórios envolvidos no conflito com os zulus na atual África do Sul? 

5. Você já ouviu falar sobre a resistência africana no Sudão, Madagascar ou Líbia? 

 

Resolução 

O objetivo da atividade é ressaltar que pouco se conhece sobre o continente africano e sua resistência 

à invasão europeia neocolonialista. É importante mostrar que os africanos resistiram de maneira 

organizada às invasões europeias. 


