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7. Projeto integrador 

Título: As tensões na Europa – disputas imperialistas e o conflito entre potências 

Tema O conflito entre potências europeias 

Problema central 

enfrentado 
O fortalecimento dos nacionalismos e a eclosão do conflito entre as potências industriais 

Produto final História em quadrinhos 

Justificativa 

As duas guerras mundiais tiveram importância decisiva na organização do mundo contemporâneo. 

Os desdobramentos do pós-guerra continuam afetando as relações internacionais até os dias de hoje. 

Além disso, foi a partir desses conflitos mundiais que a ordem multipolar, centrada nas disputas entre 

potências europeias, cedeu lugar para novas formas de equilíbrio do poder, em que os Estados Unidos 

e outros países passaram a desempenhar um papel preponderante. Por conta disso, a análise mais 

aprofundada desses conflitos mundiais contribui para uma melhor compreensão das bases do mundo 

contemporâneo. As disputas imperialistas, a ascensão do nazifascismo, o desenvolvimento de novas 

tecnologias militares, a noção de guerra total, são temas fundamentais para a análise do mundo 

atual. Vários aspectos desses temas podem ser debatidos ao longo deste projeto integrador. Como 

produto final, a proposta é que os alunos elaborem histórias em quadrinhos, o que permitirá que se 

mobilizem de uma forma mais lúdica.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Objetivos 

• Identificar as principais causas das duas grandes guerras mundiais. 

• Analisar o desenvolvimento dos conflitos e seus desdobramentos. 

• Refletir sobre a transformação do equilíbrio internacional a partir das guerras mundiais. 

• Relacionar os conflitos mundiais com problemas e tensões sociais contemporâneos. 
 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

História 

O mundo em conflito:  
a Primeira Guerra Mundial 

(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas 

crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais 

da Revolução Russa e seu significado histórico. 

A emergência do fascismo  

e do nazismo 

A Segunda Guerra Mundial 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência  

do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários  

e as práticas de extermínio (como o holocausto). 

Geografia 

A hegemonia europeia  

na economia, na política  

e na cultura 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia 

foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações 

de conflito, intervenções militares e/ou influência cultural em 

diferentes tempos e lugares. 

A divisão do mundo  

em Ocidente e Oriente 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e 

Oriente com o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias.  

Arte Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Duração 

Para a realização deste projeto será necessário um bimestre. 

Material necessário 

• Material de pesquisa. 

• Material para a produção de quadrinhos. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

É interessante que o professor coordenador tenha capacidade de organização e um perfil  

criativo . A coordenação poderá ficar a cargo do professor de História. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Imperialismo e Primeira Guerra Mundial 

Para iniciar a proposta temática do projeto, é importante retomar a questão do imperialismo, 

relacionando-o com a intensificação dos conflitos entre as potências europeias. Um caminho para 

isso consiste em propor aos alunos que retomem os conhecimentos já estruturados em torno desse 

assunto, sistematizados no 2º bimestre, e organizar uma síntese em sala de aula. Assim, é possível 

abrir espaço para os alunos caracterizarem a questão do imperialismo, vinculando-o às tensões na 

Europa do início do século XX. Para auxiliar os estudantes nessa atividade, sugerimos selecionar mapas 

e imagens que tratem dessa questão. Também é interessante solicitar que os alunos elaborem uma 

pesquisa prévia para complementar informações e identificar os principais conflitos entre as potências 

europeias em razão das tensões imperialistas. 

Após a apresentação dos alunos, pode-se ressaltar alguns conceitos históricos como paz armada, 

nacionalismos, alianças militares e, a partir disso, interpretar os processos que culminaram com a 

Primeira Guerra Mundial. Para analisar o conflito, é interessante retomar a estratégia de inversão da 

dinâmica de sala de aula e propor aos alunos que pesquisem informações sobre o desenrolar da guerra. 

Aqui, o estudantes poderão utilizar tanto o livro didático quanto instrumentos complementares de 

pesquisa (livros paradidáticos, páginas da internet, reportagens de jornais e revistas, entre outras 

possibilidades). É importante que os alunos tracem coletivamente as linhas gerais das principais etapas 

da guerra, além de abordar as especificidades do conflito, como as trincheiras, o impacto letal das 

novas armas, o envolvimento das mulheres e a destruição provocada pelos combates. 

Durante a apresentação dos alunos, que pode ocorrer a partir de uma roda de conversa, é 

importante complementar eventuais lacunas e ajudá-los a explorar a questão dos desdobramentos 

da guerra. Isso servirá como um gancho para a segunda etapa do projeto. 

Etapa 2 – O nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial 

A proposta da segunda etapa é explorar a emergência do fascismo e do nazismo, bem como 

a consolidação dos estados totalitários na Europa entre os desdobramentos da Primeira Guerra 

Mundial. Esses fenômenos podem ser relacionados também à crise capitalista de 1929. Além disso, é 

possível debater a permanência do autoritarismo e de certos grupos neofascistas e neonazistas no 

mundo contemporâneo. 

Caso julgue conveniente, uma estratégia que pode ser utilizada é a organização de seminários 

sobre o nazismo, o fascismo e regimes de inspiração nazifascista, como em Portugal e na Espanha. 

De forma concomitante, especialmente nas aulas de Geografia, é possível explorar a questão 

do neonazismo e de grupos de inspiração nazifascista no presente. Para isso, é importante contextualizar 

a ascensão desses grupos, especialmente a partir do início do século XXI, com a intensificação dos 

movimentos migratórios devido aos conflitos e problemas sociais existentes em diversas partes do 

mundo. Para aprofundar a análise, podem ser selecionadas reportagens recentes que tratem do tema.  
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Etapa 3 – Segunda Guerra Mundial e superação da hegemonia europeia 

A proposta da terceira etapa é analisar o fim da Segunda Guerra Mundial e a dissolução do 

equilíbrio de poder no qual as potências europeias desempenhavam papel central. Para isso, é 

importante analisar as etapas da guerra e seus principais desdobramentos, especialmente o 

fortalecimento político, econômico e militar da União Soviética e dos Estados Unidos. A elaboração 

de uma linha do tempo pelos alunos é uma forma de organizar essa análise histórica. Além disso, é 

possível utilizar a vasta produção audiovisual e documental sobre o conflito e explorar com eles as 

múltiplas representações produzidas a respeito da Segunda Guerra Mundial.  

É interessante que o professor aborde alguns desdobramentos da Segunda Guerra Mundial e 

determinadas tensões contemporâneas, como, por exemplo: conflitos no Oriente Médio, nos Bálcãs, 

em regiões da Ásia e da África; a questão do uso das armas nucleares como ameaça global, etc.  

Etapa 4 – Produção de histórias em quadrinhos  

Para encerramento do projeto organize os estudantes em trios para produzir histórias em 

quadrinhos, com o objetivo de expressar de forma criativa as principais ideias sistematizadas ao  

longo do projeto. 

Cada trio pode escolher uma das questões debatidas nas etapas anteriores como tema da 

produção dos quadrinhos. Essa produção exigirá de cada grupo a seleção do tema, um título e a 

elaboração de um roteiro a ser trabalhado. A partir daí, os grupos devem criar a trama dos 

quadrinhos, os diálogos, as personagens, as paisagens e as situações que serão abordadas. O passo 

final será produzir os quadrinhos com as ilustrações e os textos. 

Para auxiliar na preparação dos quadrinhos, é interessante que o professor apresente  

exemplos de quadrinhos históricos aos alunos. Nas indicações ao final do projeto (Para saber mais), 

há algumas sugestões que podem ser utilizadas. 

Depois da elaboração dos quadrinhos, é possível organizar uma exposição dos trabalhos  

produzidos pelos alunos. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para a avaliação do projeto, o professor deve ponderar o envolvimento dos alunos em todas 

as etapas de discussão e de pesquisa, bem como sua participação na organização das aulas e na 

socialização de ideias dentro dos grupos. Na produção das histórias em quadrinhos, é relevante tanto 

a criatividade quanto a pertinência histórica dos trabalhos. Ao final da atividade, promova um debate 

com os alunos como forma de efetuar uma autoavaliação. Nesse debate, eles podem destacar os 

principais conhecimentos desenvolvidos, as formas de participação de cada estudante, etc. Caso 

julgue conveniente, o professor pode solicitar aos alunos a elaboração de um pequeno texto como 

forma de sintetizar a autoavaliação. 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

CKVALHEIYRO, Julius. Guerra 1939-1945. São Paulo: Conrad, 2011. 

PRATT, George. Ás inimigo: um poema de guerra. São Paulo: Abril Jovem, 1995. 

SPIEGELMAN, Art. Maus. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

TARDI, Jacques. Era a guerra de trincheiras. São Paulo: Nemo, 2011. 

VALLÉE, Sylvain. Era uma vez na França. São Paulo: Galera, 2013. 


