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Audiovisuais e orientações de uso 

As Olimpíadas e a Grande Guerra 

Referência do livro do aluno Unidade 1, Capítulo 1, página 16 

Bimestre 1º 

Duração 7 min 28 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 
A Grande Guerra, a Revolução Russa e o nascimento da República no Brasil. 
Totalitarismos e conflitos mundiais. 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial. 

Habilidades (BNCC) 
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 
grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

 

Relevância para a aprendizagem 

Os desportos possuem papel importantíssimo na vida de milhões de pessoas no Brasil. 

Profissionais do esporte, praticantes ocasionais e entusiastas dispõem boa parte de seu tempo e 

energia aos esportes, sendo assim, dedicar-se à historicidade das práticas esportivas, bem como do 

contexto na qual surgiram e se desenvolveram, apresenta-se como interessante forma de estabelecer 

diálogo interdisciplinar entre o saber histórico e a Educação Física. 

Objetivos de aprendizagem 

Com este material pretende-se favorecer a compreensão do aluno sobre o contexto que levou 

ao surgimento dos Jogos Olímpicos da época contemporânea, bem como indicar as relações entre o 

esporte e a política, demonstrando como as condições econômicas e políticas do período interferiram 

no desenvolvimento dos eventos esportivos atuais. Para isso, optou-se por fazer uma exploração mais 

detida sobre a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), suas causas e o impacto geopolítico do conflito. 

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

• analisar as relações entre esporte e sociedade na época contemporânea; 

• avaliar o impacto geopolítico da Primeira Guerra Mundial; 

• compreender o uso político do nacionalismo na primeira metade do século XX. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir e trabalhar a videoaula é de uma aula. Caso opte por aplicar a 

atividade complementar, 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 os alunos já tenham alguns 

conhecimentos prévios sobre as questões relativas à expansão imperialista advinda da Segunda 

Revolução Industrial, em especial aquela empreendida pelas nações europeias nos continentes 

africano e asiático. Além disso, é importante que o aluno esteja familiarizado com o fortalecimento do 

nacionalismo na Europa, em especial após a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas, tendo 

como um de seus paradigmas os processos de unificação alemão e italiano. 

Durante a exibição do vídeo 

Durante a apresentação da origem dos Jogos Olímpicos da época contemporânea, o professor 

pode salientar que práticas esportivas continuaram existindo após o fim dos Jogos Olímpicos do mundo 

antigo, destacando para isso as competições atléticas do período medieval e moderno que deram 

origem aos esportes de nossa época, como o jeu de paume francês, um dos predecessores do tênis, 

ou o calcio fiorentino, que se assemelha muito ao futebol. 

Sobre o nacionalismo do final do século XIX e início do século XX, o professor pode relembrar 

aos alunos que esse sentimento nacionalista tem origens mais profundas, ligadas à Revolução Francesa 

e às Guerras Napoleônicas. Ainda nesse campo, pode-se associar as disputas econômicas envolvendo 

empresas ao nacionalismo, atentando-se para o uso político do nacionalismo e sua capacidade de 

gerar consenso. 

Na questão da Primeira Guerra Mundial, é importante notar que o atentado de Sarajevo, bem 

como seus desdobramentos, constitui-se uma causa imediata do conflito, mas não um de seus motivos 

profundos. Posto isso, também é possível destacar que os conflitos não se desenrolaram apenas pelo 

continente europeu, tendo como um dos principais campos de guerra o Oriente Médio e o norte da 

África, em especial as áreas dominadas pelo Império Turco Otomano. 

Por fim, o professor pode destacar que o juramento realizado nos Jogos Olímpicos de 1920 

ainda está presente nas cerimônias olímpicas, porém o texto sofreu alterações que retiraram seu 

caráter nacionalista e destacam o sentimento de competição amigável entre as equipes, respeito aos 

adversários e as regras da competição. Peça para os alunos anotarem possíveis dúvidas, permitindo 

saná-las após o trabalho com o material. 
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Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo para a sala, o professor pode organizar uma roda de conversa com os 

alunos, fazendo com que citem esportes que eles acompanham ou pelos quais se interessem. Nesse 

momento o professor pode pedir que os alunos relatem quais os principais campeonatos e equipes 

que participam dessas modalidades, bem como atletas que se destaquem. O professor pode 

questionar a turma sobre as diferenças entre essas práticas esportivas, as competições e o espaço 

delas nos meios de comunicação.  

Nesta etapa o intuito é levar os alunos a pensarem os esportes além de suas práticas, 

percebendo como essas competições são afetadas pela realidade econômica, por exemplo, levando-

os a refletir sobre a manutenção de certos clubes e equipes nos primeiros lugares, o que está 

intimamente ligado ao apoio da imprensa e de patrocinadores. 

 

Atividade complementar 

A sugestão é que o professor proponha umas das três atividades a seguir. Nada impede que 

todas sejam trabalhadas, porém é necessário avaliar qual, ou quais delas, se adéqua melhor ao perfil 

da turma. 

1. Em continuidade à atividade sugerida para a sala de aula, pedir aos alunos que levantem 
informações sobre as competições esportivas das atividades citadas em sala de aula. Essa pesquisa 
pode ser feita em conjunto com o professor de Educação Física, fazendo com que os alunos 
procurem informações sobre a formação das federações e confederações de desporto, bem como 
entendam os motivos que explicam o potencial das principais equipes e seleções nacionais. 

2. Pedir aos alunos que pesquisem em quais outros momentos dos séculos XX e XXI as competições 
esportivas foram afetadas por conflitos militares ou disputas políticas entre países. Caso seja 
necessário, os alunos poderão ser divididos em grupos e para pesquisar momentos específicos 
previamente atribuídos pelo professor. 

3. Analisar os impactos da Grande Guerra sobre o Brasil em termos econômicos, políticos e sociais. 
Caso seja necessário, os alunos poderão ser divididos em grupos para pesquisar aspectos 
específicos previamente atribuídos pelo professor. 
 

O resultado das pesquisas feitas pelos alunos deve ser apresentado e discutido em sala, 

buscando contribuir para a reflexão sobre os esportes e/ou sobre a Grande Guerra e seus 

desdobramentos no Brasil contemporâneo. 
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A Era Vargas 

Referência do livro do aluno Unidade 2, Capítulos 6 e 7, páginas 100 e 116 

Bimestre 2º 

Duração 8 min 11 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 nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do 

século XX. 

A história recente. 

Objetos de conhecimento 

(BNCC) 

Primeira República e suas características. 
Contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930. 
O período varguista e suas contradições. 
A emergência da vida urbana e a segregação espacial. 
O trabalhismo e seu protagonismo político. 

Habilidades (BNCC) 

(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade 

brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. 

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e 

cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade). 

 

Relevância para a aprendizagem 

As telecomunicações afetam a vida de milhões de brasileiros todos os dias. Ao tratarmos de 

sua massificação, através das transmissões radiofônicas, e de seu uso político durante a Era Vargas, 

contribuímos para o entendimento do aluno sobre a relevância dos meios de comunicação como um 

importante espaço de debate público e não apenas de entretenimento.  

 

Objetivos de aprendizagem 

Com esse material, pretende-se favorecer a compreensão do aluno sobre a importância das 

telecomunicações como veículos de informação e propagação de notícias. Além disso, discutir a forma 

como o governo de Getúlio Vargas utilizou esse tipo de tecnologia, bem como o uso da força para 

estabelecer seu governo, permitirá ao aluno entender como as disputas políticas se materializam no 

dia a dia do cidadão comum.  

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

• analisar o papel das telecomunicações no espaço de debate público; 
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• avaliar as transformações trazidas pela Era Vargas em termos econômicos, políticos e 
sociais; 

• compreender o uso político da propagando durante o governo varguista. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir e trabalhar a videoaula é de uma aula. Caso opte por aplicar a 

atividade complementar, 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 os alunos já tenham alguns 

conhecimentos prévios sobre o período entreguerras (1918-1939), em especial sobre os 

acontecimentos derivados da Crise de 1929. Além disso, é importante retomar com eles alguns dos 

aspectos essenciais da Primeira República Brasileira (1889-1930). 

Durante a exibição do vídeo 

Durante a apresentação das mudanças trazidas pelo rádio, o professor poderá fazer um 

paralelo com outras tecnologias de comunicação, como as redes sociais e os aplicativos de mensagem 

instantânea, inicialmente vistos como curiosidade, mas hoje veículos de propaganda e de articulação 

de movimentos sociais. 

Sobre a apresentação da República Oligárquica, pode-se destacar para o aluno o fato de que 

os produtos agrícolas ainda possuem um papel importante na pauta de exportações brasileiras, com 

destaque para a soja, a carne bovina e o café. Todavia, pode-se lembrar de que, em certas regiões do 

Brasil, o agronegócio vem contribuindo para o desmatamento e ameaçando comunidades tradicionais. 

Por fim, ao se falar do amplo controle estatal trazido pelo Estado Novo, o professor poderá 

fazer um paralelo entre o governo varguista e outros regimes políticos da década de 1930, destacando 

o fato de que o liberalismo clássico tinha sido deixado de lado na maior parte das nações ocidentais. 

Peça para os alunos anotarem possíveis dúvidas, permitindo saná-las após o trabalho com o material. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo para a sala, o professor pode pedir para que cada aluno faça 

anotações em seu caderno sobre o tipo de notícias que eles costumam acompanhar (política, 

economia, esportes, música, etc.), bem como sobre os meios de comunicação que utilizam com maior 

frequência e em que locais (escola, casa, biblioteca, transporte público) normalmente acessam esse 

tipo de informação. Em seguida, os alunos poderão expor suas informações e, com a ajuda do 

professor, montar um quadro com o perfil da sala em relação ao uso dos veículos de telecomunicação.  
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Nesta etapa o intuito é aproximar o tema do vídeo da realidade dos alunos, fazendo com que 

percebam como o acesso a informação afeta o cotidiano, cria comunidades de interesse ao redor de 

determinados temas e influi na maneira como nos relacionamos com a realidade. 

 

Atividade complementar 

A sugestão é que o professor proponha umas das três atividades a seguir. Nada impede que 

todas sejam trabalhadas, porém é necessário avaliar qual, ou quais delas, se adéqua melhor ao perfil 

da turma. 

1. Em continuidade à atividade sugerida para a sala de aula, pedir a pesquisa e elaboração de um 
painel com as principais informações sobre os meios de comunicação mais utilizados na 
atualidade. Caso seja necessário, divida os alunos em grupos para que cada uma das equipes fique 
responsável por levantar informações sobre um tipo específico de meio de comunicação. 

2. Pedir aos alunos que descubram quais eram os principais músicos e programas de TV da Era de 
Ouro do rádio brasileiro (décadas de 1930 a 1950). Pode se destacar os estilos musicais, bem como 
as canções que mais faziam sucesso, ou então os programas radiofônicos mais importantes. 

3. Pesquisa e análise das propagandas veiculadas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP) durante o Estado Novo varguista. Os alunos podem ter de descobrir qual o público-alvo das 
peças publicitárias, analisar qual a mensagem da fonte analisada e compará-la com os valores 
defendidos pelo governo Vargas.  
 

O resultado das pesquisas feitas pelos alunos deve ser apresentado e discutido em sala, 

buscando contribuir para a reflexão sobre as relações entre meios de comunicação, política e 

democracia. 
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O Brasil na Guerra Fria 

Referência do livro do aluno Unidade 3, Capítulos 9 e 10, páginas 151 e 168 

Bimestre 3º 

Duração 8 min 

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 
Modernização, ditadura civil-militar e redemocratização: o Brasil após 1946. 

A história recente. 

Objetos de conhecimento 

(BNCC) 

A Guerra Fria: confrontos de dois modelos políticos 

Os anos 1960: revolução cultural? A ditadura civil-militar e os processos de 

resistência 

As experiências ditatoriais na América Latina 

Políticas econômicas na América Latina 

Habilidades (BNCC) 

(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-

militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à 

justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. 

(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da 

sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar. 

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e 

as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e 

estadunidenses. 

(EF09HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-americanos, 

com especial atenção para a censura política, a opressão e o uso da força, bem 

como para as reformas econômicas e sociais e seus impactos. 

 

Relevância para a aprendizagem 

A música é uma das mais antigas expressões artísticas da humanidade e, como tal, relaciona-

se intimamente com as transformações sociais do entorno social no qual é produzida. Posto isso, o 

estudo de vertentes da música brasileira na segunda metade do século XX, em especial da bossa nova 

e da MPB, permite ao aluno compreender de forma clara essa relação, bem como o contexto que levou 

ao fechamento político e às formas de resistência que setores da sociedade brasileira encontraram 

para lidar com a repressão da ditadura militar. 

Objetivos de aprendizagem 

Com esse material, pretende-se favorecer a compreensão do aluno sobre o contexto político 

e cultural do Brasil entre as décadas de 1940 e 1960. Para isso, terá como prioridade uma abordagem 
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da música brasileira produzida no período. As transformações políticas e sociais do país serão 

observadas através das mudanças na música, tanto em temas quanto em ritmos, levando-se em conta 

como a produção artística estabelece vínculos com a sociedade  

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

• verificar de que maneira a música, e outras manifestações artísticas, se relacionam com o 
contexto sociopolítico do período de sua produção; 

• analisar as transformações ocorridas na economia e na política brasileiras entre os anos 
1946 e 1964; 

• compreender as causas que levaram ao golpe civil-militar de 1964. 
 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir e trabalhar a videoaula é de uma aula. Caso opte por aplicar a 

atividade complementar, 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 os alunos já tenham alguns 

conhecimentos prévios sobre as transformações trazidas pela Era Vargas (1930-1945), bem como 

sobre os impactos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e da Guerra Fria (1947-1991) na América 

Latina, em âmbito geral, e no Brasil, de forma específica.  

Durante a exibição do vídeo 

Durante a apresentação da música como um importante documento histórico, o professor 

pode frisar que diversos tipos de música servem ao propósito de aumentar nosso entendimento do 

passado. Sendo assim, devemos manter um olhar de respeito e compreensão para estilos musicais e 

artistas com os quais não estamos acostumados, ou até mesmo dos quais não gostamos, pois o valor 

histórico de uma obra de arte independe de nosso apreço estético pessoal.  

Na abordagem da bossa nova, e suas influências estrangeiras, o professor pode salientar que 

diversos outros estilos musicais receberam esse tipo de impacto, tais como o surgimento do rock ’n’ 

roll e do hip-hop brasileiros, estilos que vieram de outros países, mas que se tornaram expressões 

legítimas da cultura nacional. 

Sobre as desigualdades do Brasil nas décadas de 1950 e 1960, o professor pode frisar que o 

êxodo rural foi um dos elementos centrais da favelização das periferias brasileiras, o que pode ser 

caracterizado como a ocupação dos espaços periféricos dos centros urbanos, como São Paulo e Rio de 

Janeiro, por trabalhadores vindos da zona rural e que se dispunham a trabalhar por baixos salários, 

principalmente nas fábricas e no setor da construção civil.  
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Por fim, no que tange à polarização política que levou ao golpe de 1964, o professor pode frisar 

que o governo dos Estados Unidos mostrou-se favorável à deposição de João Goulart, o que aponta 

para o fato de que os acontecimentos que ocorreram no Brasil estavam intimamente ligados ao quadro 

mais amplo das disputas geopolíticas referentes à Guerra Fria. 

Peça para os alunos anotarem possíveis dúvidas, permitindo saná-las após o trabalho com o 

material. 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo para a sala, o professor pode dividir os alunos em grupos e entregar 

para eles algumas letras de músicas que foram produzidas durante o período analisado na videoaula. 

Os alunos poderão analisar qual o tipo de vocabulário adotado, quais os temas abordados pela letra 

da música, bem como suas relações com o contexto da época. Caso seja possível, reproduzir essas 

músicas em suas versões originais e/ou mais famosas poderá contribuir com a análise, possibilitando 

ao aluno atentar ao ritmo e aos instrumentos musicais utilizados.  

Nesta etapa o intuito é levar os alunos a relacionar as músicas com o tema abordado em sala 

de aula, fazendo com que consigam estabelecer critérios de análise para categorizar as informações 

segundo o grau de relevância para a interpretação. 

Atividade complementar 

A sugestão é de que o professor pode propor umas das duas atividades na sequência. Nada 

impede que ambas sejam trabalhadas, porém é necessário avaliar qual, ou quais delas, se adéqua 

melhor ao perfil da turma. 

1. Em continuidade à atividade sugerida para a sala de aula, pedir aos alunos que façam uma pesquisa 
sobre músicas que foram alvo da censura durante o período da ditadura militar (1964-1968). Peça 
para que eles anotem informações básicas sobre a música, tais como: ano em que foi gravada; 
nome do compositor; temas abordados; estilo musical; e possível razão pela qual foi censurada.   

2. Pedir aos alunos que analisem uma música atual que aborde questões da sociedade brasileira. 
Caso seja necessário, o professor pode escolher as músicas previamente e dividir os alunos em 
grupos. Também é possível separar as canções por eixos temáticos, tais como violência urbana, 
desigualdade social, corrupção e preconceito. 
 

O resultado das pesquisas feitas pelos alunos deve ser apresentado e discutido em sala, 

buscando contribuir para a reflexão sobre os vínculos entre as manifestações artísticas e as questões 

sociais que impactam o Brasil contemporâneo. 
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Globalização: o nosso mundo 

Referência do livro do aluno Unidade 4, Capítulos 12, 13 e 14, páginas 202, 220 e 236 

Bimestre 4º 

Duração 7 min 58 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 
Modernização, ditadura civil-militar e redemocratização: o Brasil após 1946 

A história recente. 

Objetos de conhecimento 

(BNCC) 

A história recente do Brasil: transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais de 1989 aos dias atuais. 

Os protagonismos da sociedade civil e as alterações da sociedade brasileira. 

O Brasil e suas relações internacionais na era da globalização. 

O fim da Guerra Fria e o processo de globalização. 

Habilidades (BNCC) 

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 

1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da 

cidadania e dos valores democráticos. 

(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais 

ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no cenário 

internacional na era da globalização. 

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de 

globalização, considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas 

globais. 

 

Relevância para a aprendizagem 

Os deslocamentos forçados de populações fazem parte da história dos séculos XX e XXI. Sejam 

migrantes, em busca de melhores condições de vida, sejam refugiados, que precisam sobreviver a 

perseguições de diversos tipos, o número de pessoas nesse tipo de condição é cada vez maior. O Brasil, 

país com ampla tradição no que tange à recepção de populações de diversas partes do mundo, vem se 

tornando destino para milhares de imigrantes e refugiados, sinalizando para a importância dessa 

questão na contemporaneidade. 

 

Objetivos de aprendizagem 

Com este material, pretende-se favorecer a compreensão do aluno sobre o contexto 

econômico e político das décadas de 1990 e 2000, tendo como foco principal as contradições trazidas 
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pela aceleração do processo de globalização, também conhecido como mundialização capitalista, que 

se deu após o fim da ordem bipolar.  

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

• avaliar os desdobramentos do fim da Guerra Fria no cenário geopolítico internacional; 

• analisar as transformações trazidas pelo processo de globalização, bem como das críticas 
e dos questionamentos a esse avanço; 

• compreender o neoliberalismo, seus limites e suas práticas entre as décadas de 1990 e 
2010. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir e trabalhar a videoaula é de uma aula. Caso opte por aplicar a 

atividade complementar, 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 os alunos já tenham alguns 

conhecimentos prévios sobre o fim da Guerra Fria, bem como sobre o processo de abertura política 

brasileiro ao final da ditadura militar (1964-1985).   

Durante a exibição do vídeo 

Durante a apresentação das diferenças entre imigrantes e refugiados, o professor pode frisar 

que, até a primeira metade do século XX, a maior parte daqueles que chegaram ao Brasil pode ser 

caracterizada como imigrantes, posto que os principais grupos que chegaram ao país, como italianos, 

portugueses, alemães, japoneses, entre outros, estavam fugindo da miséria e dos conflitos que 

afligiam seus países de origem. 

Na abordagem do mundo após o fim da Guerra Fria, o professor poderá tratar da hegemonia 

estadunidense na geopolítica internacional, bem como do nascimento de blocos econômicos e do 

surgimento de uma ordem multipolar complexa, na qual as relações não se dividem em uma dicotomia 

simples de capitalismo versus socialismo. 

Por fim, no que tange à vinda de refugiados para o Brasil no século XXI, é importante notar que 

esse processo vem trazendo para o país populações de áreas pouco conhecidas pela maior parte dos 

brasileiros, como o Haiti ou a Síria, o que ajuda a criar certos preconceitos e estereótipos sobre essas 

populações, problema que pode ser combatido por meio de informação e do respeito à diferença. Peça 

para os alunos anotarem possíveis dúvidas, permitindo saná-las após o trabalho com o material. 
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Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo para a sala, o professor pode organizar uma roda de discussão com 

os alunos sobre a questão das principais dificuldades que os refugiados enfrentam ao chegar ao Brasil. 

É possível montar um quadro na lousa com os apontamentos e reflexões mais relevantes propostos 

pelos alunos. 

Nesta etapa o intuito é levar os alunos a relacionarem as contradições advindas do avanço 

neoliberal e da globalização, bem como as dificuldades causadas pelos conflitos do século XXI e a 

situação enfrentada pelos refugiados em nosso país.   

 

Atividade complementar 

A sugestão é que o professor proponha umas das duas atividades a seguir. Nada impede que 

ambas sejam trabalhadas, porém é necessário avaliar qual, ou quais delas, se adéqua melhor ao perfil 

da turma. 

1. Em continuidade à atividade sugerida para a sala de aula, pedir aos alunos que façam uma pesquisa 
sobre a situação atual dos países de onde vem o maior número de refugiados para o Brasil. Caso 
seja necessário, divida os alunos em grupos e peça para que cada uma das equipes faça uma 
pesquisa sobre um país em específico.   

2. Pedir aos alunos que montem uma linha do tempo do século XXI, pontuando nela os principais 
conflitos ocorridos nas duas primeiras décadas. 
 

O resultado das pesquisas feitas pelos alunos deve ser apresentado e discutido em sala, 

buscando contribuir para a reflexão sobre os conflitos da contemporaneidade e seu impacto sobre os 

deslocamentos humanos. 

 


