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A Grande Guerra 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é compreender as contradições do período conhecido 

como Belle Époque, destacando as tensões entre as nações e a eclosão da Primeira Guerra Mundial. 

Além disso, o estudante deverá compreender a condição dos refugiados após a Primeira Guerra, 

assim como na atualidade. Para isso, esta sequência apresenta atividades didáticas que envolvem 

análise documental, a redação de uma carta, seguida de uma reflexão por meio de uma roda de 

conversa. Dessa forma, os estudantes serão capazes de não apenas reconhecer os marcos históricos 

e relacioná-los com a própria realidade, mas adotar um posicionamento crítico sobre a condição do 

refugiado. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar as características da Belle Époque, período que antecedeu a Primeira Guerra 
Mundial. 

• Conhecer as tensões existentes entre os países europeus e analisar a formação de dois 
grandes blocos de aliança: a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. 

• Compreender as causas que levaram os países à Primeira Guerra Mundial e seus 
desdobramentos em diferentes fases. 

• Refletir sobre a questão dos refugiados tanto durante a Primeira Guerra como 
atualmente e compreender os motivos de seus deslocamentos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

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. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Contradições na Bela Época 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, caneta e borracha.  

Materiais de referência:  

• Imagem panorâmica da Exposição Mundial de 1893, em Chicago. Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. 
Disponível em: <www.loc.gov/resource/g4104c.pm001522/?r=0.014,-0.096,1.139,0.531,0>.  

• Pintura A ponte da Ferrovia Argenteuil, de Claude Monet, 1837/1874. Fonte: Google Artes e Cultura. Disponível em: 
<https://artsandculture.google.com/asset/the-railroad-bridge-in-argenteuil/zgHvk19v1IHjjA>. 

• Charge de 1906, From the depths (Das profundezas). Fonte: We never forget. Disponível em: 
<www.weneverforget.org/hellraisers-journal-up-from-the-depths-by-j-a-mitchell-and-words-to-to-the-wise-from-the-
appeal-to-reason/>. (Acessos em: 19 ago. 2018.) 

Inicie a aula realizando um diagnóstico dos conhecimentos dos estudantes sobre o tema da 

aula. Pergunte a eles de que forma o desenvolvimento tecnológico impactou no cotidiano da vida 

das pessoas na Europa, nos Estados Unidos e no Japão no final do século XIX. O objetivo é 

proporcionar uma situação em que os estudantes possam refletir sobre as mudanças que os inventos 

– nos meios de comunicação, nos meios transporte e iluminação elétrica – promoveram na 

percepção sobre consumo, o conceito de arte e outros elementos que envolveram o cotidiano 

urbano da burguesia após a Segunda Revolução Industrial.  

Se necessário, pontue a importância do aumento da velocidade nos meios de transporte com 

a introdução do motor à combustão e mencione a revolução da inserção do telégrafo e, 

posteriormente, do telefone no cotidiano das pessoas. Aponte o desenvolvimento da fotografia, do 

cinema e da lâmpada elétrica (iluminação das ruas). Reitere que esses inventos modificaram 

drasticamente o modo de vida em boa parte do mundo, especialmente na Europa, nos Estados 

Unidos e no Japão.  

Explique aos estudantes que esse contexto, caracterizado pela alteração na percepção de 

tempo e espaço diante da introdução das tecnologias, propiciou um clima de otimismo e confiança 

na ciência e no poder das máquinas. Comente que eles vão aprender que esse período, conhecido 

como Belle Époque ou Bela Época, apresentou contradições e tensões que levaram, em 1914, ao 

início da Primeira Guerra Mundial. 

Antes de iniciar o conteúdo, relembre os fatos que desencadearam a Guerra Franco-

prussiana, quando a Prússia (parte da futura e atual Alemanha) obteve vitória sobre as tropas 

francesas em 1871. Nesta vitória, a Prússia anexou a Alsácia e Lorena, região que os franceses 

consideravam pertencer a eles. Em seguida, comente que foi justamente entre o final dessa guerra e 

o início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) que a Europa viveu um momento de relativa paz e 

de grande desenvolvimento tecnológico denominado pela expressão francesa de Belle Époque. 

http://www.loc.gov/resource/g4104c.pm001522/?r=0.014,-0.096,1.139,0.531,0
https://artsandculture.google.com/asset/the-railroad-bridge-in-argenteuil/zgHvk19v1IHjjA
http://www.weneverforget.org/hellraisers-journal-up-from-the-depths-by-j-a-mitchell-and-words-to-to-the-wise-from-the-appeal-to-reason/
http://www.weneverforget.org/hellraisers-journal-up-from-the-depths-by-j-a-mitchell-and-words-to-to-the-wise-from-the-appeal-to-reason/
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Se possível, projete a imagem “Visão panorâmica da Exposição Mundial de 1893”. A primeira 

exposição mundial ocorreu em 1851, na Inglaterra, e tinha o objetivo de mostrar ao mundo as novas 

tecnologias decorrentes da Revolução Industrial. Diversos países do mundo, entre eles o Brasil, 

mostravam suas inovações. Explique que a Exposição Mundial de 1893 ocorreu em Chicago, nos 

Estados Unidos. O tema da exposição eram os 400 anos da chegada de Colombo à América. Ao 

fundo, mostre a roda-gigante, a inovação tecnológica que chamou mais atenção no evento, visto o 

seu caráter de entretenimento. 

Na sequência, comente que, no início do século XX, o telégrafo já conectava todos os 

continentes do planeta, levando a informação rapidamente a todas as regiões da Terra. Rotas de 

navios também conectavam todos os continentes, transportando pessoas e mercadorias em um 

ritmo nunca imaginado. As cidades começaram a ser iluminadas por lâmpadas elétricas e bares, café 

e cabarés movimentavam a vida noturna na Bela Época. Na arquitetura predominou o estilo Arte 

Nova, baseado em um novo design, com curvas e formas que quebraram com as tradições clássicas. 

Na pintura, o impressionismo e o expressionismo foram os estilos predominantes. Se possível, 

projete a pintura A ponte da ferrovia Argenteuil, produzida entre 1873-1874 por Claude Monet, o 

maior expoente do impressionismo. A pintura de Monet mostra dois símbolos da Revolução 

Industrial, o trem e a própria ponte.  

Apesar dos avanços celebrados do período, havia outro lado trazido pelas novas tecnologias. 

Além da poluição gerada pela industrialização, a distância social entre trabalhadores e os 

proprietários das fábricas se acentuou e se consolidou. Enquanto a alta burguesia desfrutava das 

Exposições Universais, dos bares e cabarés e das novas tecnologias como o cinema e a câmera 

fotográfica, os operários viviam em condições de extrema pobreza. Muitos trabalhadores cumpriam 

jornadas de mais de 12 horas por dia, em péssimas condições de trabalho e habitavam moradias 

precárias. Diante dessas condições, o movimento operário ganhou força em toda a Europa e Estados 

Unidos, utilizando-se de diversas estratégias de luta, como a formação de sindicatos, de partidos 

políticos, greves, grandes manifestações e a divulgação de suas ideias por meio de jornais.  

Após essa breve explanação, peça aos estudantes que formem duplas, depois entregue a 

cada uma a charge From the depths (Das profundezas). Explique que a charge foi produzida por J. A. 

Mitchelle publicada no seu livro The Silent war (A guerra silenciosa), em 1906. Peça aos estudantes 

que realizem a análise da fonte por meio da uma produção textual, indicando quais são as classes 

sociais representadas, qual o período retratado, o que as diferentes classes estão fazendo e quais são 

as ideias que o autor quis transmitir.  

Como resultado da redação, espera-se que os estudantes compreendam e reflitam sobre as 

contradições dentro da Bela Época, em que um grupo usufruía das tecnologias da Segunda Revolução 

Industrial enquanto o outro grupo vivia em condição de pobreza. É importante que identifiquem que 

acima do piso estão os membros das classes mais favorecidas da Revolução Industrial, desfrutando 

de um elegante jantar.  Abaixo do piso, “nas profundezas”, estão os trabalhadores, vivendo para 

sustentar a realidade de cima. O cartunista quis representar a desigualdade entre trabalhadores e 

patrões e, ao mesmo tempo, mostrou a mão de um trabalhador ultrapassando o piso, entrando no 
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mundo burguês. É possível que os estudantes afirmem que a mão adentrando ao “universo” da “Bela 

época” representa o início da luta dos trabalhadores. 

Durante a execução da atividade, oriente as duplas e esclareça as dúvidas. No final da aula, 

recolha as redações, corrija-as e as devolva na próxima aula. 

 

Aula 2 – A Bela Época, as tensões entre as nações e a guerra 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em fileiras. 

Recursos e/ou material necessário: lápis, caneta, caderno, borracha, dicionário, mapa da partilha da África no final do 

século XIX.  

Materiais de referência:  

• Mapa da partilha da África no século XIX. Disponível em: 
<http://1.bp.blogspot.com/_iooJNyFPK5c/SlS0nq_4NKI/AAAAAAAAAH4/NHClH54kdJQ/s1600/a+partilha+da+%C3%A1fric
a.jpg>. 

• Mapas sobre o imperialismo na África. Fonte: CHARLES, José Arlindo. Cartografia histórica da África. Universidade Federal 
de Minas Gerais. 1º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica. Disponível em: 
<https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio/CHARLES_ARLINDO_E_SA_LUCILENE_ANTUNES.pdf>.  

• Mapa da Europa na Primeira Guerra Mundial. Arquivo Nacional do Reino Unido. Disponível em: 
<http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/maps/europe1914.htm>.  

• Fotografia de uma família belga refugiada da Primeira Guerra Mundial. British Council. BBC. 
<www.teachingenglish.org.uk/article/migration-first-world-war>. (acessos em: 24 set. 2018.) 

Inicie a aula devolvendo as redações realizadas na aula anterior. Aproveite para fazer uma 

correção oral e retomar os principais temas trabalhados na aula anterior. Lembre-os de que a Bela 

Época (entre 1871 e 1914) pode ser caracterizada como um período de grande desenvolvimento 

tecnológico que mudou o cotidiano de boa parte dos habitantes do mundo, assim como impulsionou 

uma transformação nos padrões intelectuais e artísticos. Ressalte as contradições e desigualdades 

decorrentes desse processo, em que os operários das fábricas cumpriam extensas jornadas de 

trabalho e moravam em locais precários.  

Ainda na Bela Época, as tensões entre os países industrializados aumentaram, já que disputavam 

territórios para obtenção de matérias-primas e ampliação de mercado consumidor. Essas necessidades 

levaram os países europeus, no último quarto do século XIX, ao início de uma verdadeira corrida pelos 

recursos da África e da Ásia. Entre 1884 e 1885, foi realizada a Conferência de Berlim, que reuniu países 

como Alemanha, França, Inglaterra, Áustria-Hungria, Inglaterra, Itália, Portugal, Rússia, Estados Unidos e o 

Império Turco-Otomano. O principal objetivo da Conferência de Berlim foi o de amenizar os conflitos 

territoriais na África, já que estabeleceu os termos para colônias de cada país.  

Se possível, projete um mapa da partilha da África no final do século XIX. Aponte as regiões 

dominadas por cada país. Na época da Conferência de Berlim, Portugal foi considerado o grande 

derrotado. Esse país apresentou um mapa, conhecido como Mapa Cor de Rosa, onde os territórios 

de Angola e Moçambique eram unidos de leste a oeste (figura 4, p. 8 do documento indicado no 

material de referência). A proposta foi radicalmente rejeitada pela Inglaterra, que desejava construir 

uma ferrovia do Cairo até a Cidade do Cabo. 

http://1.bp.blogspot.com/_iooJNyFPK5c/SlS0nq_4NKI/AAAAAAAAAH4/NHClH54kdJQ/s1600/a+partilha+da+%C3%A1frica.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_iooJNyFPK5c/SlS0nq_4NKI/AAAAAAAAAH4/NHClH54kdJQ/s1600/a+partilha+da+%C3%A1frica.jpg
https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio/CHARLES_ARLINDO_E_SA_LUCILENE_ANTUNES.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/maps/europe1914.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/article/migration-first-world-war
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Outro foco de tensão envolvendo os países europeus na África foi a chamada “Questão 

marroquina”. Em 1880, por meio do “Acordo de Madri”, a Alemanha garantiu seu domínio sobre o 

Marrocos. Mas, no início do século XX, França e Inglaterra questionaram a posse alemã. Em 1905, o 

próprio Kaiser alemão desembarcou em Marrocos, de modo que o impasse foi parcialmente 

resolvido em 1906, por meio de um tratado entre as potências envolvidas. Nos Balcãs, também 

existiam disputas que envolviam russos, sérvios e o Império Austro-Húngaro.  

Parte dessas disputas incentivou as potências a entrar em uma verdadeira corrida 

armamentista, durante a Bela Época. Além de aumentarem constantemente o número de suas 

tropas, os países industrializados investiram em pesquisa e desenvolvimento militar. A indústria 

química possibilitou a formulação de venenos que foram utilizados como armas na Primeira Guerra, 

a metalurgia permitiu a criação de novos fuzis e metralhadoras, além de veículos que serviam para o 

combate. 

Nesse contexto, os países formaram alianças, que dividiram a Europa em dois grandes 

blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Em 1882, foi assinado um acordo militar entre 

Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que ficou conhecido como Tríplice Aliança. Em 1904 foi assinado 

entre a França e a Inglaterra o acordo “Entente Cordiale” (entendimento cordial), em que as duas 

potências resolveram questões relativas à África e se uniram em uma aliança militar. Em 1907, a 

Rússia aderiu a esse grupo, que ficou conhecida como Tríplice Entente.  

Destaque a importância do nacionalismo nesse cenário de disputa, utilizando o caso do 

revanchismo francês contra a Alemanha diante da perda da Alsácia e Lorena, após a Guerra Franco-

Prussiana em 1871. Na sequência, comente que essa situação se agravou quando, em junho de 1914, 

o arquiduque Francisco Ferdinando, da Áustria-Hungria, foi assassinado em Sarajevo por um 

nacionalista sérvio. O fato foi considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial.  

Se possível apresente o mapa da Europa da Primeira Guerra Mundial. A Itália, antiga 

signatária da Tríplice Aliança, mudou de posicionamento em 1915. O Império Turco-Otomano e 

Bulgária entraram no conflito do lado da Alemanha e Áustria-Hungria, formando as Potências 

Centrais. Mostre no mapa que o nome “Potências Centrais” (rosa) se deve à posição geográfica e 

aproveite para apontar os países da Entente (laranja) e os neutros (azul). Em 1917 os Estados Unidos 

entraram no conflito do lado da Entente, assim como o Brasil. No mesmo ano, a Rússia retirou-se do 

conflito em virtude da revolução interna (Revolução Russa). 

Na primeira fase do conflito, as Potências Centrais conseguiram ocupar alguns quilômetros 

dos territórios da França e da Rússia, marcando o primeiro momento da guerra. Foram quase quatro 

anos de batalhas em trincheiras, durante os quais soldados morriam não apenas nos embates, mas 

também pelas próprias condições dos locais de batalha, enfrentando o frio, a fome, o calor e 

doenças. Em 1918, a guerra entrou na última fase, marcada pelo avanço da Entente até a rendição 

das Potências Centrais. 

Os novos canhões, os bombardeios aéreos e os lança-chamas empregados nos combates 

implicaram a destruição e devastação de muitas regiões, deixando um saldo de mais de 13 milhões 
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de mortos, 20 milhões de mutilados e milhões de refugiados – pessoas que se deslocaram durante e 

após o conflito. Após a derrota, os países que compunham as Potências Centrais foram fragmentados 

e obrigados a assinar diversos acordos, como o Tratado de Versalhes. Esse tratado culpabilizava a 

Alemanha pela guerra e exigia que ela indenizasse os países da Entente pelos prejuízos causados, 

além de perder boa parte de seu território, limitar o desenvolvimento de seu exército, etc. Após essa 

introdução, comente que os conflitos não resolvidos da Primeira Guerra Mundial levaram a um 

conflito ainda maior, a Segunda Guerra Mundial. 

Peça aos estudantes que procurem no dicionário o significado da palavra “xenofobia”. Leia 

em voz alta algumas definições. Ressalte a ideia do “medo de estrangeiro”, explicando os 

preconceitos oriundos dessa situação e a consequente violência que, muitas vezes, está relacionada 

a ele. Explique que no mundo atual existem muitos grupos xenofóbicos, que atacam imigrantes pelos 

mais variados motivos, inclusive no Brasil.  

Em seguida, ressalte que a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa (1914-1922) 

causaram o deslocamento de quase 5 milhões de pessoas. Na Rússia, muitas minorias, como 

lituanos, judeus, ucranianos e poloneses foram empurrados para o interior do país. Quando as tropas 

russas invadiram a Alemanha no final do conflito, os alemães tiveram que se deslocar de suas casas, 

refugiando-se na Áustria. Na Turquia, os armênios sofreram constantes ataques do Império Turco-

Otomano, o que gerou a morte de muitos deles (Genocídio Armênio), e um movimento de refúgio 

rumo a diversos países, inclusive o Brasil.  

Peça aos estudantes que se reúnem em trios e entregue uma cópia da fotografia de um 

grupo de refugiados belgas chegando na Holanda em 1914. Informe aos estudantes que muitas 

cidades belgas foram bombardeadas desde os primeiros dias da guerra, fazendo os civis abandonar 

suas casas. Além dos bombardeios, a falta de alimentos e de água fez milhões deles se deslocarem 

durante o conflito. A família da fotografia se refugiou na Holanda. Da Antuérpia (Bélgica), local de 

partida dessa família, até Amsterdam (Holanda) são cerca de 150 quilômetros.  

Após essa breve contextualização sobre os refugiados belgas da Primeira Guerra Mundial, 

peça aos estudantes que escrevam uma carta para um parente, colocando-se no lugar de um dos 

membros desse grupo de refugiados da fotografia. Na carta, os estudantes devem relatar os motivos 

da partida, quais dificuldades enfrentaram no caminho, por quais privações passaram, os medos que 

tiveram e com o que sonhavam durante a guerra. 

A atividade didática deve despertar a capacidade de se colocar no lugar de um refugiado, 

considerando as suas dificuldades objetivas e subjetivas. Os estudantes devem abordar as condições 

políticas que desencadearam a Primeira Guerra, bem como refletir sobre os impactos dos 

bombardeios e da escassez de alimentos e água potável. Além das privações objetivas, os estudantes 

podem mencionar o temor da incerteza do futuro, uma vez que não sabiam o que aconteceria com 

eles (habitação, emprego, receptividade do país para onde partiram, etc.). Talvez, o maior sonho de 

todo o refugiado de guerra seja apenas voltar para casa. Peça aos estudantes que entreguem a carta 

para leitura e avaliação. Explique que na aula seguinte os trios poderão ler as cartas para os colegas.  
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Aula 3 – Refugiados no Brasil – roda de conversa  

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, caneta e trecho de uma matéria. 

• Refúgio em Números. Ministério da Justiça. Governo Federal. Disponível em: <www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-
refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf>.  

• ”Exército afirma que 1,2 mil venezuelanos deixaram o Brasil após violência.”  Agência Brasil (EBC). Disponível 
em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-08/exercito-diz-que-12-mil-venezuelanos-sairam-do-brasil-
apos-violencia>.. 

• “Refugiados, entenda porque tantas pessoas estão fugindo de seus países.” Agência Brasil (EBC). Disponível em: 
<www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/09/refugiados-entenda-por-que-muitas-pessoas-estao-fugindo-de-seus-
paises>.  

• “Número de refugiados bate recorde e atinge 68,5 milhões.” Agência Brasil. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-06/numero-de-refugiados-bate-novo-recorde-e-atinge-
685-milhoes>.  

• “Número de refugiados reconhecidos sobe 12% no Brasil em 2016.” Agência Brasil. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-06/numero-de-refugiados-reconhecidos-sobre-12-
no-brasil-em-2016>. 

• “Conselho de Direitos Humanos avalia situação de imigrantes venezuelanos no Norte.” Agência Brasil (EBC), 26 jan. 
2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/conselho-de-direitos-humanos-checam-
situacao-de-imigrantes-venezuelanos-no>.  

• “De 10,1 mil refugiados, apenas 5,1 mil continuam no Brasil com o registro ativo.” Ministério da Justiça. Governo 
Federal. Disponível em: <www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil>. 

• “Mais de 3 mil militares atuarão na fronteira com a Venezuela.” Agência Brasil. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-08/mais-de-3-mil-militares-atuarao-na-fronteira-com-venezuela>. 
(Acessos em: 27 ago. 2018.) 

Inicie a aula devolvendo as cartas aos estudantes. Em seguida, peça a eles que formem um 

semicírculo para criar uma roda de conversa. Comente alguns elementos das cartas e ressalte os 

aspectos de contextualização que justificam a fuga da família. Além disso, aponte as dificuldades 

elencadas e as hipóteses criadas com relação aos sonhos e temores de um refugiado. Pergunte aos 

estudantes se alguns deles podem ler as cartas em voz alta para os colegas. Garanta que essa parte 

da aula não exceda 15 minutos. 

Aproveite o momento para afirmar que o número de refugiados tem aumentado não apenas 

no Brasil, mas em outras regiões do mundo. Cite o caso da Guerra da Síria, dos conflitos no Iraque ou 

dos embates históricos entre Israel e Palestina. Além disso, pontue que muitos países passam por 

graves crises econômicas, como a Venezuela e o Haiti.  

Em seguida, pergunte aos estudantes se eles conhecem algum imigrante. Eles podem citar 

um grupo de imigrantes de um bairro específico, famílias, amigos, conhecidos, etc. Questione se eles 

conhecem os motivos que levaram aquela família ou pessoa a vir para o Brasil. O objetivo é que cada 

estudante reflita sobre a situação que fez com que a pessoa saísse de sua terra natal. Ouça as 

respostas e conduza a aula de modo que percebam a diferença entre um deslocamento espontâneo 

e o deslocamento de um refugiado. É importante questioná-los sobre a forma como essas pessoas 

estão vivendo e sendo recebidas. Espera-se que, após a realização da carta sobre os refugiados 

http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf
http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-08/exercito-diz-que-12-mil-venezuelanos-sairam-do-brasil-apos-violencia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-08/exercito-diz-que-12-mil-venezuelanos-sairam-do-brasil-apos-violencia
http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/09/refugiados-entenda-por-que-muitas-pessoas-estao-fugindo-de-seus-paises
http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/09/refugiados-entenda-por-que-muitas-pessoas-estao-fugindo-de-seus-paises
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-06/numero-de-refugiados-bate-novo-recorde-e-atinge-685-milhoes
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-06/numero-de-refugiados-bate-novo-recorde-e-atinge-685-milhoes
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-06/numero-de-refugiados-reconhecidos-sobre-12-no-brasil-em-2016
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-06/numero-de-refugiados-reconhecidos-sobre-12-no-brasil-em-2016
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/conselho-de-direitos-humanos-checam-situacao-de-imigrantes-venezuelanos-no
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/conselho-de-direitos-humanos-checam-situacao-de-imigrantes-venezuelanos-no
http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-08/mais-de-3-mil-militares-atuarao-na-fronteira-com-venezuela
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belgas no período da Primeira Guerra, os estudantes tenham um posicionamento crítico sobre 

discursos xenófobos que hostilizam a recepção dessa população vulnerável.    

Afirme que, em 2017, quase 70 milhões de pessoas se deslocaram no mundo por causa de 

conflitos e crises. Desse total, 52% eram crianças. Pergunte aos estudantes sobre as dificuldades 

pelas quais as pessoas deslocadas passam, principalmente dessa faixa etária. Ressalte que o Brasil, 

assim como toda a América, é fruto de inúmeras imigrações, de todos os continentes. Saliente que 

migrar é um direito humano, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Lembre-os de 

que milhões de brasileiros vivem em outros países como imigrantes, ressaltando os dois lados.    

Pontue que os refugiados precisam não apenas encontrar acolhimento da sociedade, mas contar 

com o amparo de uma legislação que garanta acesso a direitos básicos que o integrem socialmente 

(educação, saúde, emprego).  

Entregue cópia de uma matéria sobre o caso da Venezuela a cada estudante. Apenas informe 

que esse país vive uma grave crise econômica, o que desencadeou um aumento no número de 

refugiados venezuelanos no Brasil, representando, no ano de 2017, a nacionalidade que teve maior 

número de pedidos de reconhecimento no Brasil. Deixe que leiam sozinhos e depois faça uma leitura 

conjunta, como forma de dar continuidade à roda de conversa.  

 

Mais de 3 mil militares atuarão na fronteira com a Venezuela 

Os 3.200 homens da 1ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército – lotada 

em Boa Vista, mas com homens também em Manaus – serão responsáveis por 

reforçar a segurança na região fronteiriça do Brasil com a Venezuela, 

especificamente nas faixas norte e leste, com o objetivo de dar assistência aos 

venezuelanos que chegam ao país por Roraima. 

O trabalho consistirá em aumentar a segurança na área, ampliar a proteção 

nos abrigos e atuar em conjunto com a Força de Segurança, Polícia Federal (PF) e a 

Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

[...] 

O ministro afirmou também que o esforço será para que os imigrantes 

passem pelo posto de controle e obtenham as orientações para o ingresso no país. 

Segundo ele, o centro de operações conjuntas, reunindo Forças Armadas, PF e PRF, 

será mantido de forma permanente. 

O general afirmou que os militares também vão reforçar a segurança nas 

rodovias BR-174, que liga Boa Vista a Pacaraima, e BR-401, que vai em direção a 

Bonfim e Normandia, na Guiana.  

[...] 
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Crise no estado 

A estimativa do governo é que de 600 a 700 venezuelanos entram 

diariamente pela fronteira, dos quais 20% a 30% permanecem no país. 

Em Boa Vista, ainda vivem nas ruas cerca de 2 mil venezuelanos e outros 6 

mil estão em abrigos no estado. A Polícia Federal estima que entraram no país quase 

130 mil venezuelanos, de 2017 até junho deste ano. Desses, cerca de 60% já 

deixaram o território brasileiro. [...] 

Na semana passada, moradores de Pacaraima expulsaram venezuelanos de 

barracas e abrigos e atearam fogo a seus pertences, em um protesto contra a 

presença deles na cidade. 

O motivo do conflito foi o assalto, seguido de espancamento, sofrido por um 

comerciante local, supostamente cometido por quatro venezuelanos, o que 

provocou a revolta dos moradores da cidade. 

Mais de 3 mil militares atuarão na fronteira com a Venezuela. Agência Brasil. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-08/mais-de-3-mil-militares-atuarao-na-fronteira-com-venezuela>.  

Acesso em: 30 ago. 2018.  

Pergunte aos estudantes o que acham da revolta dos moradores da cidade que se rebelaram 

contra os venezuelanos. O objetivo é que eles se sensibilizem e adotem um posicionamento crítico 

diante da reação local. Além disso, é importante destacar a importância da proteção e amparo legal 

dessa população e, ao mesmo tempo, informe que muitos refugiados não são contabilizados 

oficialmente. Pergunte a eles de que forma é possível resolver esse tipo de tensão.  

As propostas devem combater o pensamento xenofóbico e considerar a qualidade de vida 

dos refugiados. É importante que reconheçam que a falta de informação e de políticas de integração 

acabam criando um abismo entre refugiados e população local.  

Encerre a roda de conversa pedindo que façam uma autoavaliação. O objetivo é que pensem 

sobre o comportamento e visão deles sobre o imigrante e se foram capazes de mudar a sua 

percepção após as aulas e a roda de conversa. Espera-se que os estudantes se posicionem 

criticamente em relação à questão dos refugiados e deslocados, combatendo visões estereotipadas e 

preconceituosas.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os estudantes e verifique se cada um: 

• Identificou as características da Belle Époque, período que antecedeu a Primeira Guerra 
Mundial. 
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• Reconheceu as tensões existentes entre os países europeus antes da Primeira Guerra e 
identificou a formação de dois grandes blocos de aliança: a Tríplice Aliança e a Tríplice 
Entente. 

• Compreendeu as causas que levaram os países à Primeira Guerra Mundial e seus 
desdobramentos em diferentes fases. 

• Refletiu sobre a questão dos refugiados tanto durante a Primeira Guerra como 
atualmente e compreendeu os motivos e seus deslocamentos. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque (V) nas afirmativas verdadeiras e (F) nas afirmativas falsas. Depois, corrija a(s) 
afirmativa(s) falsa(s) de forma que fique correta. 

a) A Bela Época é o período entre o fim da Guerra Franco-prussiana e o início da Primeira 

Guerra Mundial. (    ) 

b) A Bela Época é o período em que houve um grande desenvolvimento tecnológico e todos os 

grupos sociais usufruíram de forma igual dessas tecnologias. (    ) 

c) A Tríplice Entente era composta por França, Inglaterra e Rússia. Em 1917, a Rússia deixa a 

Entente e os Estados Unidos entram na guerra desse lado. (    ) 

d) A Primeira Guerra Mundial atingiu somente os militares, poupando a população civil. (    ) 

2. Relacione a segunda fase da Revolução Industrial com a Primeira Guerra Mundial. 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) A afirmativa é verdadeira. 

b) A afirmativa é falsa. Nem todas as classes sociais usufruíram de forma igual das tecnologias 

da segunda fase da Revolução Industrial, a maior parte dos operários vivia em péssimas 

condições e sem dinheiro para ter acesso a essas tecnologias. 

c) A afirmativa é verdadeira. 

d) A afirmativa é falsa. A Primeira Guerra Mundial também atingiu a população civil, já que 

muitos perderam a vida em bombardeios e milhões se deslocaram internamente ou se 

tornaram refugiados durante e após o conflito. 

2. A segunda fase da Revolução Industrial levou a concorrência das grandes empresas e dos 
grandes países em busca de mercado consumidor, fontes de energia e de matérias-primas. Os 
países industrializados europeus iniciaram uma corrida pela conquista da África e da Ásia. 
Durante essa expansão, os países europeus iniciaram uma corrida armamentista e uma política 
de alianças que culminou, em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. 


