


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

A Semana de Arte Moderna 

Referência do livro do aluno Unidade 1, Capítulo 2, página 35 

Bimestre 1º 

Duração  7 min 48 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 nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do 
século XX 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Experiências republicanas e práticas autoritárias: as tensões e disputas do mundo 
contemporâneo  
A proclamação da República e seus primeiros desdobramentos 
Primeira República e suas características 
Contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930 

Habilidades (BNCC) 

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 
econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. 
(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade 
brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Identificar aspectos da dinâmica cultural na Primeira República, contextualizar a Semana de 

Arte Moderna de 1922 e aprofundar esse tema, trabalhado no capítulo. 

Por meio da exploração deste audiovisual, espera-se que os alunos: 

• compreendam as origens históricas da Semana de Arte Moderna de 1922; 

• conheçam obras expostas no evento, bem como suas características; 

• relacionem a Semana de Arte Moderna com a crise da República Velha. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Sugestão de abordagem 

Este vídeo pode ser trabalhado por meio da metodologia da sala de aula invertida. Os alunos 

devem assistir ao vídeo em casa e, depois, em sala de aula, comentá-lo e dirimir possíveis dúvidas com 

os colegas e o professor. Além disso, também em sala de aula, poderão pesquisar temas relacionados 

à Semana de Arte Moderna nos quais gostariam de se aprofundar.  

Outra abordagem possível é usar o vídeo como revisão do conteúdo, reforçando assuntos e 

temas apresentados previamente em sala de aula.  

Antes de assistir ao vídeo 

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

que seus conteúdos são um recorte de temas abordados no livro do aluno. Oriente os alunos sobre os 

objetivos do vídeo, destacando alguns pontos apresentados pelo material.  

Além disso, é importante refletir com os alunos sobre a arte como fruto de uma interpretação 

do mundo, a qual se expressa por meio das artes plásticas, da literatura, da música, etc. Se desejar, 

aprofunde a análise de algumas obras mencionadas no vídeo.  

Durante a exibição do vídeo  

Procure chamar a atenção dos alunos para o contexto histórico que influenciou o pensamento 

da Semana de Arte Moderna, apontando mudanças que ocorreram tanto na sociedade quanto na arte. 

Também procure convidar os alunos a desenvolver registros escritos sobre o que estão vendo. 

Após assistir ao vídeo 

Este material sobre a Semana de Arte Moderna estabelece relações entre as produções 

artísticas e as transformações sociais que ocorriam no Brasil no início do século XX. Após a exibição do 

vídeo, os alunos podem desenvolver atividades que exploram as relações entre arte e sociedade ao 

longo dos séculos XX e XXI.  

 

Atividade complementar 

Com base no vídeo, solicite aos alunos que recriem uma obra de arte modernista. Para isso, 

eles devem selecionar uma obra modernista e pesquisar informações sobre ela e seu autor. Em 

seguida, devem escolher quais recursos utilizarão para produzir o trabalho (fotomontagem, desenho, 

escultura com materiais recicláveis, etc.).  

Pode-se ainda, de acordo com as características da turma, propor um questionamento sobre os 
conceitos de arte erudita e arte popular, e também sobre o que pode ser considerada uma arte 
nacional e uma arte estrangeira.   



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

A emergência do nazismo 

Referência do livro do aluno Unidade 2, Capítulo 7, página 106 

Bimestre 2º 

Duração  16 min 12s 

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 Totalitarismos e conflitos mundiais 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

A emergência do fascismo e do nazismo 

Habilidades (BNCC) 

(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). 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Caracterizar o nazismo e sua emergência na Alemanha, organizando e aprofundando 

conteúdos do capítulo. Após o estudo do vídeo, espera-se que os alunos possam: 

• compreender a formação e a expansão do pensamento nazista; 

• reconhecer a estrutura do pensamento nazista; 

• relacionar a formação do nazismo com o contexto do período entreguerras. 

 

Sugestão de abordagem 

Este vídeo pode ser apresentado aos alunos tanto para introduzir quanto para encerrar o tema 

da emergência do fascismo e do nazismo. Como introdução, pode servir a fim de despertar o interesse 

dos alunos para assuntos que serão aprofundados em sala de aula. Como encerramento, pode servir 

para sistematizar e sintetizar o que foi previamente trabalhado em sala.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Antes de assistir ao vídeo 

Antes de assistir ao vídeo, é interessante oferecer aos alunos uma ficha de análise, na qual 

poderão anotar eventuais dúvidas e comentários. Além disso, para ajudar na compreensão do vídeo, 

retome assuntos relacionados à Primeira Guerra e seus impactos para a Alemanha.  

Durante a exibição do vídeo  

É interessante destacar o quanto o pensamento nazista foi se disseminando entre os diversos 

grupos sociais da Alemanha, de trabalhadores a empresários, jovens a adultos, buscando tornar-se 

uma ideologia única, que defendia uma sociedade homogênea. Também pode ser interessante 

analisar as imagens exibidas no vídeo, as quais constituem importantes registros da época. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo, é possível iniciar um debate com os alunos sobre a ideologia nazista. 

Para instigar o debate, proponha questões como:   

• Qual é o limite para a atuação do controle do Estado sobre o indivíduo? 

• De que forma os meios de comunicação podem ser usados como arma de opressão e de 
resistência? 

• O que podemos dizer sobre a eugenia e o racismo, bem como seus processos históricos? 

Esses são três importantes temas que podem ser articulados entre o conteúdo do vídeo e 

questões ainda atuais.  

 

Atividade complementar 

Com base no vídeo, elabore um resumo utilizando as seguintes expressões: 

• tratado de Versalhes; 

• Adolf Hitler; 

• racismo; 

• espaço vital; 

• totalitarismo; 

• vítimas do nazismo.  

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

A questão indígena: território, identidade e meio 

ambiente 

Referência do livro do aluno Unidade 3, Capítulo 9, página 145 

Bimestre 3º 

Duração  7 min 56 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 nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do 
século XX 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

A questão indígena durante a República (até 1964) 

Habilidades (BNCC) 

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as 
pautas dos povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações 
afrodescendentes. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Identificar e explicar aspectos ligados à criação e à manutenção do Parque Indígena do Xingu, 

aprofundando temas e conceitos do capítulo.   

Por meio da exploração deste audiovisual, espera-se que os alunos: 

• reconheçam os desafios das políticas voltadas para os povos indígenas. 

• contextualizem a política de demarcação de terras indígenas nos diferentes períodos da 
República brasileira. 

• conheçam agentes que lutaram pela demarcação de territórios indígenas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Sugestão de abordagem 

Este vídeo pode ser utilizado para complementar o trabalho desenvolvido em sala de aula 

sobre a temática indígena no Brasil. Durante as aulas sobre Brasil contemporâneo, é importante 

abordar essa temática, pois ela está relacionada com a exploração e a integração do território nacional, 

bem como com a construção e a preservação de identidades culturais.  

Antes de assistir ao vídeo 

Retome os contextos históricos em que ocorreram: a instalação de linhas telegráficas no 

interior do país comandadas pelo marechal Rondon no início do século XX; a Marcha para o Oeste, 

criada em 1941 pelo governo Getúlio Vargas, da qual participaram os irmãos Villas-Bôas; a criação do 

Parque Indígena do Xingu, em 1961, após discussões que envolveram o interesse de proteger tanto 

populações indígenas quanto o meio ambiente.  

Durante a exibição do vídeo  

Estimule os alunos a anotar as ideias principais apresentadas no vídeo, bem como possíveis 

dúvidas e comentários que poderão ser compartilhados após a exibição do material.  

Após assistir ao vídeo 

É possível organizar uma roda de conversa envolvendo todos os alunos da turma. Para iniciar 

essa conversa, lance uma pergunta instigadora: “Alguma informação apresentada no vídeo contrasta 

com seus conhecimentos prévios a respeito dos povos indígenas que vivem no Brasil?”.   

 

Atividade complementar 

Para aprofundar os estudos sobre os povos indígenas, os alunos podem pesquisar temas como: 

• representações de indígenas nos meios de comunicação; 

• conflitos entre indígenas e não indígenas pela posse da terra; 

• desafios de preservar as culturas indígenas no mundo contemporâneo.  

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Impactos da globalização 

Referência do livro do aluno Unidade 4, Capítulo 15, página 232 

Bimestre 4º 

Duração  8 min 6 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 A história recente 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

O fim da Guerra Fria e o processo de globalização 

Habilidades (BNCC) 

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de 
globalização, considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas 
globais. 
(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais 
geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e 
comunicação. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Explicar alguns efeitos da globalização no mundo, sobretudo os tecnológicos, ambientais e 

sociais, organizando e sintetizando assuntos abordados no capítulo, e procurando explorar o conceito 

de modernidade. 

Por meio da exploração deste recurso audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• reconhecer ambivalências no processo de transformações nas relações modernas. 

• promover a preservação do meio ambiente. 

• combater o racismo e a xenofobia. 

• valorizar a diversidade cultural. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Sugestão de abordagem 

O vídeo pode ser usado para iniciar os estudos sobre o mundo contemporâneo. Nesse 

material, são apresentadas muitas informações e temas instigantes, que, por fazerem parte do 

cotidiano dos alunos, poderão despertar a curiosidade deles. 

Antes de assistir ao vídeo 

Antes de exibir o vídeo, o professor pode levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre 

assuntos como: os impactos das novas tecnologias na vida cotidiana; os perigos do consumismo; a 

aversão a estrangeiros (xenofobia); a importância da preservação ambiental e da diversidade cultural, 

entre outros temas da contemporaneidade. 

Durante a exibição do vídeo  

Em razão da complexidade e da variedade de temas apresentados no vídeo, recomendamos 

que o professor realize pausas durante a exibição para que os alunos façam anotações e comentários.   

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo, podem ser debatidas as seguintes questões: 

1. Qual seria o caminho para termos uma relação melhor com o meio ambiente? 

2. É possível adotarmos novos padrões de consumo? 

3. O que o avanço da tecnologia bélica pode representar? 

Com essas questões, é possível vincular a capacidade de análise dos alunos ao tempo presente, 

deslocando seu olhar para as relações contemporâneas, desnaturalizando elementos de nossa cultura.  

 

Atividade complementar 

Solicite aos alunos que formem duplas e criem uma charge sobre um dos temas abordados no 
vídeo. Depois, eles devem apresentar as charges aos demais colegas da turma. Se for conveniente, 
organize uma exposição desses trabalhos na escola. 
 


