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APRESENTAÇÃO

1

Terrorismo é uma forma de ameaça sistemática à sociedade por meio de 
atos de violência e disseminação do medo. Ele pode ocorrer por ações de 
grupos clandestinos unidos por um ideal político, afinidades étnicas ou reli-
giosas, por meio de atentados a alvos específicos ou a alvos indiscriminados, 
que atingem a população civil. O terrorismo também pode ocorrer por meio de 
ações do próprio Estado contra cidadãos ou organizações da sociedade civil, 
situação comum em regimes ditatoriais ou Estados totalitários.

Faces do terrorismo
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Em 1914, em visita a Sarajevo, capital da Bósnia – região anexada ao Império Áustro-Húngaro –, 
o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando (1863-1914) e sua esposa foram mortos num atentado 
cuja autoria foi atribuída a um estudante nacionalista sérvio ligado à organização Mão Negra. O 
atentado, de caráter terrorista, levou a Áustria-Hungria a declarar guerra à Sérvia e marcou o início 
do primeiro conflito de dimensões globais, a Primeira Guerra Mundial.
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 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que ao concluir o capítulo, os alunos tenham com-
preendido:

 • Como ocorreu o processo de desenvolvimento de formas di-
ferentes entre os países.

 • O que é o terrorismo.

 • Como ocorrem esses ataques e quais as causas.

 • Como a sociedade é vítima desses ataques.

 • Quais as organizações mais relacionadas ao terrorismo.

 • Quais foram os principais e mais abrangentes ataques desse 
tipo.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Nacionalismos e separatismos 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • Caderno de anotações

 • Computador 

 • Projetor multimídia 

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada, essa 
conversa servirá para o professor verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre os ataques terroristas recentes.

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula exibindo o vídeo “Terrorismo” disponível em: https://www.youtu-
be.com/watch?v=EW-dZYxNAsc.

Peça aos alunos que façam um texto no caderno sobre o conteúdo do vídeo.

Contextualize historicamente o início de atividades terroristas.

Mostre como agem os grupos terroristas fundamentalistas, seus objetivos 
e motivações e fale sobre atentado de 11 de setembro, exiba o vídeo “112 
minutos que mudaram a América” disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=ZuOs7aEIi6E. 

AULA 2

Inicie a aula questionando os alunos sobre o vídeo dos ataques de 11 de se-
tembro nos Estados Unidos, como eles veem que esse ato mudou na dinâ-
mica mundial e nas questões de guerras envolvendo os Estados Unidos e os 
cuidados que o país passou a ter para tentar evitar novos atentados.

Mostre como atua o Talibã, e fale sobre a Malala Yousafzai, e sua história de 
luta contra o Talibã, indique a leitura do livro “Eu sou Malala”.

Apresente como estão atuando os grupos terroristas atualmente. Fale dos 
ataques ao jornal Charlie Hebdo, na França em 2015.

AULA 3

Inicie a aula mostrando como se organiza o Al-Qaeda, grupo terrorista coman-
dado por Osama Bin Laden até sua morte em 2011. Apresente também como 
o Estado Islâmico atua e seus métodos cruéis para aterrorizar o mundo.

Apresente também o Boko Haram, grupo com grande atuação na Nigéria, 
além de Camarões, Níger e Chade.

Mostre casos de terrorismo de Estado, como o comunismo soviético, que ma-
tou milhões de pessoas que eram contra a implantação do regime comunista.

E o Nazismo, comandado por Adolf Hitler. Como ele conseguiu dominar toda 
uma nação e provocar o maior genocídio da história.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, através dos debates e 
discussões. Verifique a compreensão do material nas produções de textos, 
durante as argumentações nas discussões, a exposição da pesquisa, nas ar-
gumentações expressões sobre os vídeos e na resolução dos exercícios.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 4

Inicie a aula falando das ditaduras na América Latina, como aconteciam as 
torturas e foque nos objetivos dos Governos. 

Como ocorreu o processo de independência da Argélia e como foi o período 
de Apartheid na África do Sul, mostre como Nelson Mandela foi fundamental 
para o fim dessa segregação racial.

Destaque o papel dos Estados Unidos contra o terrorismo e as razões que 
levam a Rússia a fazerem uma guerra preventiva.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


