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Nacionalismo,
Xenofobia e
Guerra no
século XX

Denise da Silva Menezes do Nascimento, Gilberto Aparecido Angelozzi, Gracilda
Alves, Gustavo Pinto de Sousa, Inês Santos Nogueira, José Ricardo Ferraz, Marcia
Cristina Pinto Bandeira de Mello, Marcus Ajuruam de Oliveira Dezemone, Nilton
Silva Jardim Junior, Priscila Aquino Silva, Rafael Cupello Peixoto, Renata Vittoretti e
Sabrina Machado Campos

Introdução
Caro Professor,
Começamos nosso trabalho em História na Nova EJA, com algumas sugestões de abordagens pedagógicas que já foram desenvolvidas com sucesso em
sala de aula. Professores como você, que conhecem a realidade da rede, trocaram
suas experiências, no que resultou em algumas propostas que poderão ser acrescidas e mescladas aos seus roteiros, ações e atividades. Procura-se, assim, nesta
parceria que se inicia, construirmos, em conjunto, estratégias que permitam discutir os mecanismos de seleção daquilo que é lembrado do passado na produção
da memória individual e coletiva. A Unidade 5 trata de temas complexos como
a 1ª Guerra Mundial, a Revolução Russa e o Período Entre guerras e a proposta é
que você, professor, estabeleça debates e discussões baseados em mapas, músicas, literatura e poesia. Mantendo nossa parceria, apresentamos algumas estratégias de envolvimento dos alunos com os temas centrais da unidade, sempre
tentando estabelecer um diálogo com o mundo contemporâneo, tornando as
atividades mais próximas do cotidiano e da vida de cada um.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade

História

1

3

1

6 aulas

Título da unidade

Tema

Nacionalismo, Xenofobia e Guerra no século XX

As grandes transformações do início do século XX
Objetivos da unidade

Compreender o contexto histórico da eclosão da I Guerra Mundial
Discutir a dinâmica da guerra como estratégia de poder
Refletir sobre os problemas e consequências da guerra
Entender o impacto sociopolítico da crise econômica do Entre Guerras
Caracterizar o processo revolucionário socialista
Compreender os conceitos de Fascismo e Nazismo
Seções
A Primeira Guerra (1914-1918): “As luzes se apagam na Europa”

Páginas no material
do aluno
140 a 145

A Revolução Russa

146 a 153

Período Entre guerras

153 a 161

A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto,
a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.
Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.
Vamos lá!

6

Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Através de vídeos, imagens e/ou textos, a turma
Xenofobia: um
mal mundial

Datashow
ou material
impresso

debaterá a questão do
nacionalismo exacerbado e
suas consequências, como
a xenofobia e a discrimina-

Não é necessário dividir a

80 minutos.

turma

ção, no início do século XX e
hoje, no início do século XXI.
Através da análise de mapas,
os alunos perceberão a evolução da Guerra. A atividade
Os mapas e a
História

Projetor ou

auxiliará os alunos na leitura

Não é neces-

material

de material cartográfico,

sário dividir a

impresso

muito presente em provas

turma.

30 minutos.

e avaliações externas e tão
importante para se situar
no mundo

Seção 1 – A Primeira Guerra (1914-1918): “As luzes se
apagam na Europa”
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

140 a 145
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Através da análise de fontes
escritas, os alunos usarão
Os horrores da

Projetor ou

guerra: diário

material im-

de campo

presso

o conhecimento adquirido
na unidade para redação de
uma carta de um soldado
de guerra, no campo de
batalha, para um amigo
ou familiar.
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Não é necessário dividir a
turma.

30 minutos.

Tipos de
Atividades

Título da
Atividade
Os tratados
do final da Primeira Guerra
e a Revolução
Russa

Material
Necessário

Aparelho de
DVD, data-show ou texto
impresso.

Descrição Sucinta

Título da
Atividade

Material
Necessário

Tempo
Estimado

Através de texto e/ou vídeo,
a turma debaterá o impacto

Não é neces-

que os tratados do final da

sário dividir a

1ª Guerra Mundial tiveram

turma

80 minutos

para a conjuntura mundial.

Seção 2 – A Revolução Russa
Tipos de
Atividades

Divisão da
Turma

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

146 a 153
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A turma será
dividida em
12 grupos,
Através da leitura de texto

cada um ficará

e da orientação do profes-

responsável

sor, o aluno conhecerá um

pela leitura e

clássico da literatura mun-

apresentação

dial que faz uma crítica ao

aos outros

Stalinismo e ao que a URSS

grupos de

O Julgamento

Material im-

se transformou. Trata-se da

um trecho do

de Napoleão

presso

“Revolução dos Bichos”, de

livro. Depois, o

George Orwell. Depois da

professor po-

leitura e debate sobre os

derá separar a

significados do livro, a turma

turma, através

será envolvida em uma ativi-

de sorteio, em

dade coletiva: o julgamento

personagens

de Napoleão.

de um tribunal

80 minutos.

e personagens
do livro para o
Júri-Simulado.
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Seção 3 – Segunda Guerra Mundial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

153 a 161
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O professor irá instigar o
aluno a perceber que a

Música e preconceito

Projetor,

xenofobia e o preconceito

material

podem estar em vários cam-

Não é neces-

impresso e

pos, inclusive no mundo da

sário dividir a

aparelho

música. Assim, apresentará

turma.

de som

aos alunos a música “One

30 minutos.

in a million” (“Uma em um
milhão”, em tradução livre).

Através de diferentes fontes,
o aluno deverá analisar a

A Crise econômica no

Multimídia.

pós-guerra

crise econômica dos anos
20/30 e suas consequências
para a ascensão de governos

Não é necessário a divisão da

50 minutos.

turma

autoritários na Europa.

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Através da leitura e interpretação de poemas de Bertold
Poesia e
Revolução!

Material
impresso ou
projeção.

A atividade
pode
ser feita
lisar o sentimento revoluindividualcionário que marcou alguns
mente ou em
dos principais momentos
dupla.
Bretch, a turma poderá ana-

históricos do início do
século XX.
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40 minutos.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Divisão da
Turma

Descrição Sucinta

Tempo
Estimado

Através de vídeos, imagens e/ou textos, a turma
Xenofobia: um
mal mundial

Datashow
ou material
impresso

debaterá a questão do
nacionalismo exacerbado e
suas consequências, como

Não é necessário dividir a

a xenofobia e a discrimina-

80 minutos.

turma

ção, no início do século XX e
hoje, no início do século XXI.

Aspectos operacionais
1° passo - O professor poderá iniciar esta unidade perguntando se as ideias e práticas relacionadas ao nazifascismo do início do século XX seriam possíveis Hoje, como, por exemplo, a Xenofobia.
2° passo - Para auxiliar, poderá projetar ou ler para os alunos, o significado do conceito e/ou pedir para que
eles leiam o verbete no material do aluno, na Seção 1.
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3° passo Sugestões de recortes de filmes

Imagem retirada de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Die_Welle_%28A_Onda%29.jpg

O filme “A Onda” trata sobre a questão da xenofobia e do racismo como raízes do nazifascismo, sob direção
de Dennis Gansel. Passar os primeiros vinte e um minutos da película, em que o professor levanta essas questões em
uma escola na Alemanha, no final do século XX, pode ser um caminho didático interessante para instigar a discussão.

12

Imagem retirada de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Joyeux_No%C3%ABl.jpg

Outro filme que apresenta a construção da xenofobia, estimulada nas escolas é “Feliz Natal” (2005), dirigido
por Christian Carion. O filme relata um episódio real ocorrido nas trincheiras da 1ª Guerra Mundial durante a noite de
Natal. O início da narrativa mostra o ódio e a xenofobia construídos entre franceses e ingleses. Outro aspecto interessante do filme é a ambientação, nas trincheiras, que também pode ser usada pelo professor como recurso didático.
4° passo Análise de imagem que instiga a xenofobia na 1ª Guerra Mundial

Fonte histórica iconográfica – “A Sérvia deve morrer!”, caricatura mostrando a mão austríaca esmagando um terrorista sérvio. Data: 1914. Retirado de: http://www.historia.uff.br/nec/materia/primeira-guerra-mundial/fontes-primarias

Ciências Humanas e suas Tecnologias • História

13

5° passo - Em seguida, o professor deverá projetar algumas imagens e textos ligados ao nazifascismo. Como
sugestão:
- Imagens do Holocausto.

Disponível em: http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_ph.php?MediaId=500.

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Wobbelin_Concentration_Camp.jpg
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Disponível em: http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_ph.php?MediaId=475.

- Propaganda antissemita
Capa de um livro infantil alemão antissemita intitulado “Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jüd
auf seinem Eid” (Confie, tanto no juramento de um Judeu, quanto em uma raposa no mato). Alemanha, 1936. Disponível em http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_ph.php?MediaId=521.

- Leis Raciais de Nuremberg de 15 de novembro de 1935.
“Art. 1º
1. São proibidos os casamentos entre Judeus e cidadãos de sangue alemão ou aparentado. Os casamentos
celebrados apesar dessa proibição são nulos e de nenhum efeito, mesmo que tenham sido contraídos no
estrangeiro para iludir a aplicação desta lei.
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2. Só o procurador pode propor a declaração de nulidade.
Art. 2º - As relações extramatrimoniais entre Judeus e cidadãos de sangue alemão ou aparentado são proibidas.
Art. 3º - Os Judeus são proibidos de terem, como criados em sua casa, cidadãos de sangue alemão ou aparentado, com menos de 45 anos...
Art. 4º
1. Os Judeus ficam proibidos de içar a bandeira nacional do Reich e de envergarem as cores do Reich.
2. Mas são autorizados a engalanarem-se com as cores judaicas. O exercício dessa autorização é protegido
pelo Estado.
Art. 5º
1. Quem infringir o artigo 1º será condenado a trabalhos forçados.
3. Quem infringir os artigos 3º e 4º será condenado à prisão que poderá ir até um ano e multa, ou a uma ou
outra destas duas penas.
Art. 6º - O Ministro do Interior do Reich, com o assentimento do representante do Führer e do Ministro da Justiça, publicarão as disposições jurídicas e administrativas necessárias à aplicação desta lei.”
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_Nuremberg. Acessado em 04/01/13, às 21h46.

6° passo - Após apresentar as fontes, o professor deverá refazer a pergunta, permitindo que os alunos se posicionem sobre a questão.
7° passo - Posteriormente, o docente projetará imagens e textos atuais sobre o tema. Como sugestão, apresentamos exemplos de brasileiros em Coimbra, Portugal e dos neonazistas em Niterói.
“XENOFOBIA EM COIMBRA – Brasileiros e Portugueses e campanha antiopressão.
Coimbra é uma cidade europeia localizada na região central de Portugal. Com mais de mil anos de existência, a cidade é lar de uma das mais antigas e bastante renomadas universidades daquele continente. Foi essa mesma universidade
que vivenciou, em finais do ano passado, as eleições para sua Associação Acadêmica, um órgão discente cuja função é gerir
e zelar pelos mais variados aspectos da vida dos estudantes da Universidade de Coimbra. Uma das Listas (algo que aqui no
Brasil equivale às Chapas) dessa competição foi a Lista R – Reset à AAC, a qual, durante a campanha, fez um conjunto de ações
denunciando diversas formas de discriminação e opressão existentes principalmente naquele ambiente universitário.
Desejo falar neste texto, sobre a campanha antidiscriminação realizada pela Lista, algo que obteve uma repercussão forte e crescente.
(...)
Infelizmente, ocorrências de machismo, racismo e homofobia não são novidade no Brasil. Já os casos de xenofobia
denunciados são capazes de intrigar um leitor brasileiro, principalmente por muitos ocorrerem contra brasileiros. Muitas
vezes misturados a outras formas de discriminação, como machismo, racismo e preconceito linguístico, estudantes estrangeiros sofrem ataques xenófobos variados de moradores de Coimbra, estudantes e até de professores. (...)
Adaptado de Thiago Ribeiro. Acessado em: http://literatortura.com/2014/01/xenofobia-em-coimbra-brasileiros-portugueses-e-campanha-anti-opressoes/
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“Brasileiros e pretos deviam morrer”: Alunos da Universidade de Coimbra fazem campanha contra xenofobia
EDUARDO VANINI
RIO - Denúncias de discriminação contra brasileiros na Universidade de Coimbra, em Portugal, vêm ganhando visibilidade na internet, depois que vários estudantes começaram a publicar fotos com cartazes nos quais relatam situações
de constrangimento e preconceito.
(...)
As imagens, que começaram a circular no final do ano passado, mostram cartazes com frases como “os brasileiros
e os pretos deviam todos morrer”, encontrada originalmente numa carteira da Faculdade de Letras, e “as alunas brasileiras
precisam cuidar o comportamento, caso contrário, reforçarão o estereótipo de prostitutas, putas e fáceis”, que teria sido
dita por uma professora.
(...)
No site do grupo, é possível conferir o programa deles no que diz respeito à discriminação. O texto questiona: “Orgulhamo-nos da nossa internacionalização, mas saberemos realmente receber e incluir? A discriminação por origem étnica é
um problema real dentro da universidade, que parece estar dissimulado nas malhas da boa aparência. Pouco é feito no que
toca à integração das multi-culturalidades, o que leva a uma alienação e a um acréscimo do preconceito.”
(...)
Fonte: http://www.geledes.org.br/racismo-preconceito/racismo-no-mundo/22729-alunos-da-universidade-de-coimbra-fazem-campanha-contra-xenofobia

Homens serão indiciados por agressão a nordestino e apologia ao nazimo
27/04/2013 - 19h24
Paulo Virgilio
Repórter da Agência Brasil
A polícia do Rio vai indiciar cinco homens de um grupo de sete pessoas detido na manhã de hoje (27) na Praça
Araribóia, no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio, sob a acusação de agredirem um homem nordestino e
fazer apologia ao nazismo. Os outros dois integrantes do grupo são uma jovem, que seria apenas namorada de um dos
integrantes e foi liberada, e um menor de idade, que foi apreendido.
Detidos por guardas municipais de Niterói, após terem sido denunciados por populares que testemunharam a
agressão física, os sete foram levados para a 77ª Delegacia Policial, no bairro de Icaraí. De acordo com a delegada Helen
Sardenberg, os cinco homens vão responder por crimes de intolerância racial, propaganda nazista, lesão corporal, formação de quadrilha e corrupção de menores, todos inafiançáveis. A vítima, identificada como Sirlei dos Santos, de 33 anos,
prestou depoimento na delegacia.
Segundo a polícia, Davi Ribeiro Morais, de 39 anos, Carlos Luiz Bastos Neto, de 33, Thiago Borges Pita, de 28, Caio
Souza Prado, de 23 e Philipe Ferreira Ferro Lima, de 21, vestiam camisas com referências a um grupo neonazista e exibiam
no corpo tatuagens da cruz suástica. No carro onde o grupo estava também foram encontrados panfletos e outros materiais de propaganda nazista.
Fonte: Agência Brasil
Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-04-27/homens-serao-indiciados-por-agressao-nordestino-e-apologia-ao-nazimo
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8° passo - Por fim, o professor pode instigar os alunos com os seguintes questionamentos:
1. Nacionalismo e Xenofobia são dois conceitos associados à Primeira Guerra Mundial. Compare o sentimento
xenofóbico que existiu antes da Primeira Guerra Mundial e o que existe nos dias atuais.
2. Debate: Você (aluno) viveu ou conhece alguma experiência ou exemplo de xenofobia?

Aspectos pedagógicos
O professor deverá problematizar a questão da Xenofobia, porque ocorre e quais as suas consequências. Nesta
atividade, o professor deverá estimular a turma a compreender como o nacionalismo foi instrumentalizado na 1ª
Grande Guerra e como esse sentimento, quando exacerbado, pode desencadear processos violentos e fatais. Ou seja,
introduzir alguns temas que serão trabalhados nesta unidade.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Através da análise de mapas,
os alunos perceberão a evolução da Guerra. A atividade
Os mapas e a
História

Projetor ou

auxiliará os alunos na leitura

Não é neces-

material

de material cartográfico,

sário dividir a

impresso

muito presente em provas

turma.

30 minutos.

e avaliações externas e tão
importante para se situar
no mundo

Aspectos operacionais
1° passo - Apresentar os mapas e analisar cada um deles com a turma, percebendo a evolução da Guerra ao
longo dos anos de batalha.
Os mapas 1, 2, 3, 4 , 5 e 6 foram retirados de: http://www.historia.uff.br/nec/materia/pesquisas/primeira-guerra-mundial-mapas
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Mapa 1

Mapa dos participantes da 1ª Guerra Mundial: Forças Aliadas em verde, Potências Centrais em laranja, e os
países neutros em cinza.

Comentário - O professor poderá, através da observação do mapa, instigar a reflexão sobre o caráter mundial
da 1ª Guerra que, por envolver quase todos os países do mundo, foi a primeira a ser chamada de Mundial.

Mapa 2

A política de alianças na Europa em 1914. Em marrom estão os países da Tríplice Aliança. Em
verde, os países da Tríplice Entente.

Comentário - O professor pode comparar o mapa da Europa antes e depois do Tratado de Versalhes, indicando as perdas territoriais da Alemanha, considerada a grande responsável pela Guerra.
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Mapa 3
A África partilhada

Comentário - As riquezas das colônias eram de vital importância para os países industrializados, seja como
fornecedoras de matérias-primas, seja como mercado de consumo dos produtos produzidos pela metrópole. A discordância quanto à partilha dos territórios africanos é uma das discordâncias que levará ao estopim da 1ª Guerra.
Mapa 4

Mortos na Primeira Guerra Mundial (Cada símbolo indica 100.000 mortos)

20

Comentário - Através da observação do mapa, o professor pode instigar os alunos a perceberem as perdas
humanas de uma guerra, além de analisar quais países tiveram mais baixas durante o conflito.
Mapa 5 e 6

Mapa da Europa depois do Tratado de Versalhes

Mapa que mostra a Alemanha após o Tratado de Versalhes

Comentário - O professor pode retornar ao mapa da Europa antes de mostrar o mapa da Europa depois do Tratado de Versalhes, indicando as perdas territoriais da Alemanha, consideradas as grandes responsáveis pela Guerra.
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2° passo - Após a análise coletiva dos mapas, o professor poderá pedir que os alunos escrevam um texto com
as seguintes orientações:
Roteiro da 1ª Guerra Mundial em mapas.
1. O mapa político da Europa antes da Guerra.
2. O caráter mundial da Guerra, analisando os países que participaram.
3. O envolvimento da África e a sua partilha como aspectos importantes na Guerra.
4. O número de mortos. Onde existiram mais baixas? Qual país mais afetado pela Guerra em termos de perdas
de vidas?
5. Analisar territorialmente as consequências do fim da Guerra para a Alemanha.

Aspectos Pedagógicos
A partir da análise dos mapas, o professor deverá problematizar a Primeira Grande Guerra, enfatizando o envolvimento de diversos países, a correlação com o Imperialismo no continente africano e as mudanças geopolíticas
decorrentes do conflito. O professor deverá direcionar a atividade de modo a estimular a turma a compreender os
elementos que motivaram a 1ª Grande Guerra, bem como as implicações de um conflito que envolveu países de todos os continentes.

Seção 1 – A Primeira Guerra (1914-1918): “As luzes se
apagam na Europa”
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

140 a 145
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Através da análise de fontes
escritas, os alunos usarão
Os horrores da

Projetor ou

guerra: diário

material im-

de campo

presso

o conhecimento adquirido
na unidade para redação de
uma carta de um soldado
de guerra, no campo de
batalha, para um amigo
ou familiar.
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Não é necessário dividir a
turma.

30 minutos.

Aspectos operacionais
1° passo - Leitura dos seguintes trechos de texto:
“A mesma velha trincheira, a mesma paisagem,
Os mesmos ratos, crescendo como mato,
Os mesmos abrigos, nada de novo,
Os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma,
Os mesmos cadáveres no front,
A mesma metralha, das duas às quatro,
Como sempre cavando, como sempre caçando,
A mesma velha guerra dos diabos.”
(soldado inglês)
“Estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os
ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não seremos substituídos. Os aviões lançam
projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas - pão, conservas, biscoitos, tudo terminou!
Não há uma única gota de água. É o próprio inferno.”
(soldado alemão)
Fonte: Marques, Adhemar Martins et al (Orgs.). História Contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 2000. p. 118 e 120.

“Os piolhos transmitem a doença conhecida como “febre de trincheira”, na qual uma dor lancinante nas canelas é
seguida por uma febre borbulhante. Nos hospitais de campanha do exército britânico, a moléstia responde por 15% dos
atendimentos. Isso sem contar as coceiras, que levam os soldados a rasgarem o próprio corpo com as unhas em busca de
alívio. Militarmente falando, o prejuízo também é significativo. Relatos do front indicam que soldados perdem, por dia, de
uma a duas horas de ação apenas pelo fato de precisarem se limpar e remover os ectoparasitos de suas roupas.”
“Durante a Primeira Guerra, as trincheiras não foram construídas em linhas retas para garantir maior proteção aos
soldados, ao lado de uma trincheira principal eram construídas outras trincheiras para servir de suporte para os soldados:
alguns descansavam, outros dormiam e se alimentavam nessas valas de suporte”.
“As trincheiras protegiam os soldados das batalhas em campo aberto, porém essa proteção não foi tão eficaz, pois
várias trincheiras foram atingidas quase sempre por bombas e granadas que explodiam e vitimavam milhares de soldados”.
“O cotidiano nas trincheiras não era fácil, muitos combatentes morriam com as doenças espalhadas por ratos que
dividiam os espaços, os alimentos e a água com os soldados. Quando soldados morriam dentro das trincheiras, muitas
vezes não era possível retirá-los, desta forma, vários corpos se decompunham nas valas e o odor se tornava insuportável
para os soldados.”
Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53092
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2° passo - Após ler os fragmentos anteriores e os da Atividade 1 do material do aluno da Unidade 1, cada discente deverá escrever uma carta para alguém próximo (exemplo: mãe, pai, esposa, esposo, Filhos, etc.) relatando os
problemas e horrores de uma guerra.
3° passo - Depois de redigidas, as cartas deverão ser trocadas.
4° passo - Para finalizar a atividade, os alunos responderão à carta do outro aluno, colocando-se no lugar do
remetente da carta e respondendo-a.

Aspectos pedagógicos
O professor deverá estimular a criatividade do aluno, fazendo-o “vivenciar” os campos de batalha da 1º Grande
Guerra com o objetivo de questionar os objetivos, a função e os resultados de um conflito armado.
A atividade tem caráter interdisciplinar, podendo ser aproveitada pela disciplina de Língua Portuguesa para
trabalhar o gênero Carta.
O aluno precisará usar a imaginação e as informações sobre a 1ª Guerra Mundial que possui até então, pelo
estudo do livro e pelas aulas do professor. Deverá imaginar de que lado da trincheira está. É um soldado francês ou
alemão? Luta pela Tríplice Entente ou pela Tríplice Aliança? Além disso, usará as informações adquiridas para descrever os armamentos, as condições de saúde nas trincheiras e o dia a dia do soldado.

Seção 1 – A Primeira Guerra (1914-1918): “As luzes se
apagam na Europa”
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Os tratados
do final da Primeira Guerra
e a Revolução
Russa
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Material
Necessário

Aparelho de
DVD, data-show ou texto
impresso.

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

140 a 145
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Através de texto e/ou vídeo,
a turma debaterá o impacto

Não é neces-

que os tratados do final da

sário dividir a

1ª Guerra Mundial tiveram

turma

para a conjuntura mundial.

80 minutos

Aspectos operacionais
1° passo - O professor deverá analisar o contexto da assinatura do tratado de armistício entre a Rússia e a
Tríplice Aliança:
“O Tratado de Brest-Litovski (ou de Brest-Litovsk) foi um tratado de paz assinado entre o governo bolchevique da
URSS e as Potências da Tríplice Aliança (Império Alemão, Império Austro - Húngaro, Bulgária e Império Otomano) a 3 de
Março de 1918 em Brest (anteriormente Brest- Litovski), na atual Bielorrúsisia. Com este tratado reconhecia-se a saída da
Rússia da Primeira Guerra Mundial.
O abandono do primeiro conflito mundial foi um dos principais objetivos dos ideólogos da Revolução Russa de
1917. A guerra tornara-se impopular entre o povo russo, devido às imensas perdas humanas, (cerca de quatro milhões de
mortos) e o número de estropiados de guerra e de desertores aumentava cada vez mais. No âmbito deste tratado, a Rússia
perdia o controle sobre a Finlândia, Países Bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), Polônia, Bielorrússia e Ucrânia.
A maior parte desses territórios tornar-se-iam, na prática, partes do Império Alemão. Entretanto, a derrota da Alemanha na guerra e a assinatura do Tratado de Versalhes permitiram que a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia
se tornassem Estados verdadeiramente independentes. Por outro lado, a Bielorrússia e a Ucrânia envolveram-se na Guerra
Civil na Rússia, acabando por ser novamente anexadas ao território russo.”
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_brest-litovski

2° passo - Sobre este momento histórico, o professor poderá também trabalhar com o filme “Reds”, de Warren
Beatty, sobre a biografia do jornalista John Reed, corresponde norte-americano durante a Revolução Russa e autor de
um livro sobre o tema, “Dez Dias Que Abalaram O Mundo”.

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Reds_(film)
Entre o 88 – 90 minutos do filme, destacam-se algumas falas
de um jovem soldado e de um veterano, reproduzidas a seguir:
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Soldado: “Já estamos lutando a três meses. Agora nos unimos aos bolcheviques e não vamos mais lutar.”
Veterano: “Estava claro que os comunistas queriam a paz, e com razão, porque o país era incapaz de suportar uma
guerra... Kerensky estava ansioso por comandá-la, formar batalhões de mulheres para combaterem.”
3° passo - O professor pode elencar alguns questionamentos, como por exemplo:
1. Quais os interesses do governo de Kerensky em manter a Rússia na Guerra?
2. Qual o impacto da guerra na população russa?
3. Qual o interesse dos bolcheviques na saída da Guerra?

Aspectos pedagógicos
O professor deverá direcionar a análise das fontes, com o objetivo de relacionar a Revolução bolchevique na
Rússia, com a sua retirada da 1ª Guerra Mundial.

Seção 2 – A Revolução Russa
Tipos de
Atividades
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Título da
Atividade

Material
Necessário

O Julgamento

Material

de Napoleão

impresso

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

146 a 153
Divisão da
Turma

A turma será
dividida em
12 grupos,
Através da leitura de texto
cada um ficará
e da orientação do profesresponsável
sor, o aluno conhecerá um
pela leitura e
clássico da literatura munapresentação
dial que faz uma crítica ao
aos outros
Stalinismo e ao que a URSS
grupos de
se transformou. Trata-se da
um trecho do
livro.
Depois, o
“Revolução dos Bichos”, de
professor poGeorge Orwell. Depois da
derá
separar a
leitura e debate sobre os
significados do livro, a turma turma, através
será envolvida em uma ativi- de sorteio, em
personagens
dade coletiva: o julgamento
de um tribunal
de Napoleão.
e personagens
do livro para o
Júri Simulado.

Tempo
Estimado

80 minutos.

Aspectos operacionais
1° passo - Conhecendo a história de “A Revolução dos Bichos”.
O professor deverá apresentar o livro “A Revolução dos Bichos” aos alunos.
Sobre o autor - O autor do livro se chama, na realidade, Eric Arthur Blair e é inglês. Assinou suas obras mais
importantes sob o pseudônimo de George Orwell. Foi um grande crítico do totalitarismo e por isso escreveu dois
clássicos inspirados nessa crítica: 1984 – de onde surgiu o personagem Big Brother que inspira o programa televisivo
atual; e Animal Farm, ou Revolução dos Bichos, que tece uma crítica ao socialismo real e ao stalinismo.
Sobre a obra - O livro Animal Farm, ou Revolução dos Bichos, é um romance e uma sátira ao regime stalisnista
da URSS de então. A obra é considerada uma alegoria política. Para fazer uma crítica ao socialismo real e suas contradições, o autor cria a história de uma Revolução, dentro de uma fazenda, contra a opressão dos seres humanos, personificada pelos maus tratos do fazendeiro Sr. Jones. As ideias iniciais eram de igualdade entre todos os animais e foram
inspiradas pelo porco Major e sua teoria, o Animalismo, personagem e ideias que aludem a Karl Marx e ao socialismo
científico. A partir daí duas figuras se destacam – o Bola de Neve, um porco idealista, Inteligente, com ótima oratória
e que é interpretado como o personagem histórico Leon Trotsky; e Napoleão, um porco autoritário que persegue o
Bola de Neve com cães e o obriga a se exilar. Napoleão é comparado a Stálin e os cachorros a sua polícia política, a
KGB. O porco que cuidava da propaganda política de Napoleão era o Garganta, que manipula os mandamentos do
Animalismo e favorece o governo autoritário, aproveitando-se do fato de que grande parte dos bichos da fazenda era
de analfabetos. O livro termina com os porcos negociando o fruto do trabalho dos outros animais com os fazendeiros
da região, em uma Revolução onde os oprimidos apenas trocaram de opressor – inicialmente, os homens e, posteriormente, os porcos. Alienados, os animais da fazenda nem percebem essa troca de agente opressor.
2° passo – Debate - Através dos trechos apresentados, o professor deverá estimular o debate da mensagem
antistalinista contida no romance.
Trecho 1
“Então, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentemos a realidade: nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar
são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças; no instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com
hedionda crueldade. Nenhum animal, na Inglaterra, sabe o que é felicidade ou lazer, após completar um ano de vida. Nenhum animal, na Inglaterra, é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão: essa é a verdade nua e crua.
Será isso, apenas, a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida
decente aos seus habitantes? Não, camaradas, mil vezes não! O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode oferecer
alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas vinte vacas centenas de ovelhas - vivendo todos com uma dignidade que, agora, estão
além de nossa imaginação. Por que, então, permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço
nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas.
Resume-se em uma só palavra - Homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o Homem, e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre.
“O Homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o
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arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar,
dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanha o solo, nosso estrume o
fertiliza e, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas, que aqui vejo à minha frente, quantos
litros de leite terão produzido este ano? E que aconteceu a esse leite, que deveria estar alimentando robustos bezerrinhos?
Desceu pela garganta dos nossos inimigos. E as galinhas, quanto ovos puseram este ano, e quantos se transformaram em
pintinhos? Os restantes foram para o mercado, fazer dinheiro para Jones e seus homens. E você, Quitéria, diga-me onde
estão os quatro potrinhos que deveriam ser o apoio e o prazer da sua velhice? Foram vendidos com a idade de um ano nunca você tornará a vê-los. Como paga pelos seus quatro partos e por todo o seu trabalho no campo, que recebeu você,
além de ração e baia? “
Trecho 2
“O velho Major - limpou a garganta e começou a cantar. De fato, a voz era roufenha, mas ele cantava razoavelmente, e a melodia era bem movimentada, algo entre Clementine e La Cucaracha. Os versos diziam o seguinte:
Bichos ingleses e irlandeses,
Bichos de todas as partes!
Eis a mensagem de esperança,
No futuro que virá!
Cedo ou tarde virá o dia,
Cairá a tirania
E os campos todos da Inglaterra
Só aos bichos caberão! Não mais argolas em nossas ventas,
Dorsos livres dos arreios,
Freios e esporas, descartados,
Chicotadas abolidas!
Muito mais ricos do que sonhamos
Possuiremos daí por diante
O trigo, o feno, e a cevada,
Pasto aveia e feijão!
Brilham os campos da Inglaterra,
Águas puras rolarão.
Ventos leves soprarão
Saudando a redenção!
Lutemos todos por esse dia
Mesmo que nos custe a vida!
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Cavalos, vacas, perus e gansos,
Liberdade conquistemos!
Bichos ingleses e irlandeses,
Bichos de todas as partes!
No futuro que virá!
O canto levou os animais à mais extrema excitação. Antes de o Major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria. Até os mais estúpidos pegaram a melodia e algumas palavras; os mais espertos, como os porcos
e os cachorros decoraram a canção em poucos minutos. Então, depois de alguns ensaios preliminares, toda a granja
atacou Bichos da Inglaterra, em formidável uníssono. As vacas mugiam a canção, os cachorros latiam-na, as ovelhas
baliam-na, os cavalos relinchavam-na, os patos grasnavam-na. Tal foi o enlevo, que cantaram de ponta a ponta, cinco
vezes sucessivamente, e teriam continuado a noite inteira se não fossem interrompidos.”
Trecho 3
“OS SETE MANDAMENTOS
1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo.
2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas, ou tenha asas, é amigo.
3. Nenhum animal usará roupas.
4. Nenhum animal dormirá em cama.
5. Nenhum animal beberá álcool.
6. Nenhum animal matará outro animal.
7. Todos os animais são iguais.
Estava tudo muito bem escrito, com exceção da palavra “álcool”, que foi escrita “álcol”, e de um dos esses, que foi desenhado ao contrário. O conjunto ficou bastante bom, e Bola-de-Neve leu-o em voz alta para os demais. Todos os animais
balançaram a cabeça, de pleno acordo, e os mais vivos começaram imediatamente a decorar os Mandamentos”.
Trecho 4
“Notou-se também que os mais estúpidos, tais como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de aprender
de cor os Sete Mandamentos. Depois de muito pensar, Bola-de-Neve declarou que, na verdade, os Sete Mandamentos podiam ser condensados numa única máxima, que era: “Quatro pernas bom, duas pernas ruim.” Aí se continha segundo disse
ele, o princípio essencial do Animalismo. Quem o seguisse firmemente, estaria a salvo das influências humanas. A princípio,
os pássaros fizeram objeção, pois lhes parecia que estavam no caso das duas pernas, porém Bola-de-Neve provou que tal
não acontecia:
- A asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Deveria ser olhada mais como
uma perna. O que distingue o Homem é a mão, o instrumento com que perpetra toda a sua maldade.”
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Trecho 5
“Entretanto, nunca ninguém acreditou nessas histórias. Boatos de um sítio maravilhoso, de onde haviam sido expulsos os seres humanos e onde os bichos tomavam conta dos próprios negócios, continuavam a circular, em formas vagas
e desfiguradas, e durante todo aquele ano uma onda de revolta percorreu a região. Bois que sempre haviam sido tratáveis,
repentinamente se tornaram selvagens, as ovelhas derrubavam cercas e comiam o trevo, as vacas davam coices nos baldes, os cavalos de salto refugavam os obstáculos, jogando os cavaleiros do outro lado. Sobretudo, a melodia e mesmo a
letra de Bichos da Inglaterra tornavam-se conhecidas em toda parte. Espalhavam-se com espantosa rapidez. Os humanos
não podiam conter a raiva ao ouvirem essa canção, embora quisessem encará-la como simplesmente ridícula. Não conseguiam compreender, diziam, que mesmo animais chegassem ao ponto de cantar aquela porcaria. O bicho que fosse apanhado a cantá-la, seria chicoteado. Ainda assim, a canção era irreprimível. Os melros cantavam-na pousados nas cercas,
as pombas arrulhavam-na nos olmeiros, e ela aparecia nas marteladas dos ferreiros e no bimbalhar dos sinos das igrejas.
Ao ouvirem-na, os seres humanos tremiam secretamente ante aquela mensagem que previa sua desgraça”
Trecho 6
Os homens soltaram um brado de triunfo. Viram, tal como haviam imaginado, seus inimigos em fuga e lançaram-se no encalço, desordenadamente. Era justamente o que Bola-de-Neve desejava. Tão logo eles entraram no pátio, os três
cavalos, as três vacas e o restante dos porcos, que estavam emboscados atrás do estábulo, surgiram-lhes de inopino à
retaguarda, cortando a retirada. Bola-de-Neve deu o sinal de carga. Ele próprio correu na direção de Jones. Vendo-o, Jones
levantou a arma e atirou. Os projéteis abriram riscos sangrentos no dorso de Bola-de-Neve e uma ovelha caiu morta. Sem
titubear um só instante, Bola-de-Neve lançou os seus cem quilos contra as pernas de Jones. O homem foi jogado sobre
um monte de esterco, e a arma voou-lhe das mãos. Porém, o espetáculo mais terrível, entre tudo era Sansão, erguendo-se
nos posteriores e dando manotaços com seus cascos ferrados, feito um garanhão. Logo ao primeiro golpe atingiu o crânio
de um cavalariço de Foxwood, prostrando-o sem vida na lama. Ante isso, vários homens largaram os bastões e tentaram
correr. O pânico tomou conta deles, e em poucos momentos os animais os caçavam em volta do pátio. Foram chifrados,
batidos, mordidos e atropelados. Não houve bicho da granja que não tirasse desforra, cada um à sua moda. Até o gato,
inesperadamente, saltou de um telhado sobre as costas de um peão, cravando-lhe as unhas no pescoço e fazendo o homem dar um berro de dor. Em dado momento, desimpedida a saída, os homens conseguiram fugir do pátio e correram
desabaladamente rumo à estrada principal. E assim, poucos minutos após a invasão, batiam em vergonhosa retirada pelo
mesmo caminho da vinda, com uma multidão de gansos no seu encalço, bicando-lhes as pernas sem piedade.
Trecho 7
“A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecidamente os mais
inteligentes entre os animais. Salientavam-se, entre eles, dois jovens varões, Bola-de-Neve e Napoleão, que o Sr. Jones
criava para vender. Napoleão era um cachaço Berkshire, de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda, pouco falante, mas com a reputação de possuir grande força de vontade. Bola-de-Neve era mais ativo do que Napoleão,
de palavra mais fácil e mais imaginoso, porém não gozava da mesma reputação quanto à solidez do caráter. Todos os
demais porcos da fazenda eram castrados.
(...)
Ouviu-se um terrível ladrido lá fora e nove cães enormes, usando coleiras tachonadas com bronze, entraram
latindo no celeiro. Jogaram-se sobre Bola-de-Neve, que saltou do lugar onde estava, mal a tempo de escapar àquelas
presas. Num instante, saiu porta fora com os cães em seu encalço. Espantados e aterrorizados demais para falar, os
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bichos amontoaram-se na porta para observar a caçada. Bola-de-Neve corria pelo campo em direção à estrada, como
só um porco sabe correr, mas os cachorros se aproximavam. De repente ele caiu e pareceu que o apanhariam. Mas
levantou-se outra vez e correu como um desesperado. Já os cães o alcançavam de novo. Um deles quase fechou as
mandíbulas no rabicho de Bola-de-Neve, que o sacudiu bem na hora. Aí fez um esforço extremo e, ganhando algumas
polegadas, enfiou-se por um buraco da sebe e sumiu.
Calados e aterrados, os animais voltaram furtivamente para dentro do celeiro. Logo chegaram os cachorros,
latindo. A princípio ninguém pôde imaginar de onde tinham vindo aquelas criaturas, mas o mistério logo se aclarou:
eram os cachorrinhos que Napoleão havia tomado às mães e criado secretamente. Embora ainda não tivessem completado o crescimento, já eram uns cães enormes e malencarados como lobos. Permaneceram junto a Napoleão e
notou-se que sacudiam a cauda para ele da mesma maneira como os outros cachorros costumavam fazer para Jones.”
Trecho 8
“Napoleão, com os cachorros a segui-lo, subiu para o estrado, de onde o Major fizera seu discurso. Anunciou
que daquele momento em diante terminariam as Reuniões dos domingos de manhã. Eram desnecessárias perdas de
tempo. Para o futuro, todos os problemas relacionados com o funcionamento da granja seriam resolvidos por uma
comissão de porcos, presidida por ele, que se reuniria em particular e depois comunicaria suas decisões aos demais.
Os animais continuariam a reunir-se aos domingos para saudar a bandeira, cantar Bichos da Inglaterra e receber as
ordens da semana; não haveria debates.
A despeito do estado de choque em que a expulsão de Bola-de-Neve os deixara, os bichos ficaram desalentados com aquela notícia. Vários teriam protestado, se conseguissem achar os argumentos. Até Sansão ficou um tanto
perturbado. Murchou as orelhas, sacudiu o topete várias vezes e fez um esforço tremendo para pôr em ordem as
idéias; mas afinal não conseguiu pensar nada para dizer. Alguns porcos, porém, tinham maior flexibilidade de raciocínio. Quatro jovens porcos castrados, colocados na primeira fila, soltaram altos guinchos de protesto e levantaram-se
falando a um só tempo. Mas os cachorros, junto de Napoleão, soltaram um rosnado fundo e ameaçador, e os porcos
calaram-se, sentando-se de novo”.
Trecho 9
“Foi mais ou menos por essa época que os porcos, de repente, mudaram-se para a casa-grande, onde fixaram residência. Novamente os bichos julgaram lembrar-se de que havia uma resolução contra isso, aprovada nos primeiros dias, e
novamente Garganta conseguiu convencê-los do contrário. Era absolutamente necessário que os porcos, disse ele, sendo
os cérebros da granja, tivessem um lugar calmo onde trabalhar. Além disso, viver numa casa era mais adequado à dignidade do Líder (nos últimos tempos dera para referir-se a Napoleão pelo título de “Líder”) do que viver numa simples pocilga.
Mesmo assim, alguns animais se aborreceram ao ouvir dizer que os porcos não só faziam as refeições na cozinha e utilizavam a sala como local de recreação, mas ainda dormiam nas camas. Sansão resolveu o assunto com seu “Napoleão tem
sempre razão”, porém Quitéria, que tinha a impressão de lembrar-se de uma lei específica contra camas, foi até o fundo do
celeiro e tentou decifrar os Sete Mandamentos que lá estavam escritos”.
Trecho 10
“Napoleão parou e dirigiu um olhar severo à assistência; depois deu um guincho estridente.Imediatamente os
cachorros avançaram, pegando quatro porcos pelas orelhas e arrastando-os aguinchar, de dor e terror, até os pés de
Napoleão. As orelhas dos porcos sangraram e o gosto do sangue pareceu enlouquecer os cachorros. Para surpresa
de todos, três deles lançaram-se sobre Sansão. Este reagiu com um pataço que pegou um dos cachorros ainda no
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ar, jogando-o ao solo. O cachorro ganiu pedindo compaixão, e os outros dois fugiram, com o rabo entre as pernas.
Sansão olhou para Napoleão para saber se devia liquidar o cachorro ou deixá-lo ir. Napoleão pareceu mudar de idéia
e rispidamente ordenou a Sansão que o soltasse, e ele ergueu a pata, deixando ir o cachorro ferido, uivando.
O tumulto amainou. Os quatro porcos esperavam trêmulos, com a culpa desenhada em cada linha do semblante. Então Napoleão concitou-os a confessar seus crimes. Eram os mesmos que haviam protestado quando Napoleão
abolira as Reuniões dominicais. Sem mais demora, confessaram ter realizado contatos secretos com Bola-de-Neve
desde o dia de sua expulsão e haver colaborado com ele na destruição do moinho de vento; confessaram ainda que
também haviam-se comprometido com ele a entregar a Granja dos Bichos a Frederick. Acrescentaram que Bola-de-Neve havia admitido, na presença deles, ter sido durante muitos anos agente secreto de Jones. Ao fim da confissão,
os cachorros estraçalharam-lhes a garganta e, com voz terrível, Napoleão perguntou se algum outro animal tinha
qualquer coisa a confessar.
As três galinhas que haviam liderado a tentativa de reação a respeito dos ovos aproximaram-se e declararam
que Bola-de-Neve lhes aparecera em sonho, instigando-as a desobedecerem as ordens de Napoleão. Também foram
degoladas. Aí veio um ganso e confessou ter escondido seis espigas de milho durante a colheita do ano anterior,
comendo-as depois, à noite. Uma ovelha confessou ter urinado no açude por insistência, disse, de Bola-de-Neve - e
duas outras ovelhas confessaram ter assassinado um velho bode, seguidor especialmente devotado de Napoleão,
fazendo-o correr em volta de uma fogueira quando ele, coitado, estava com um ataque de asma. Foram mortas ali
mesmo. E assim prosseguiu a sessão de confissões e execuções, até haver um montão de cadáveres aos pés de Napoleão e no ar um pesado cheiro da sangue, coisa que não sucedia desde a expulsão de Jones”.
Trecho 11
“Tornwara-se usual atribuir a Napoleão o crédito de todos os êxitos e de todos os golpes de sorte. Ouvia-se, freqüentemente, uma galinha comentar para outra: “Sob a orientação de nosso Líder, o Camarada Napoleão, pus cinco
ovos em seis dias”; ou duas vacas, bebendo juntas no açude, exclamarem: “Graças à liderança do Camarada Napoleão,
que gosto bom tem esta água!” O sentimento geral da granja era bem expresso num poema intitulado “O Camarada
Napoleão”, composto por Mínimo, que era assim:
Amigo dos órfãos!
Fonte da Felicidade! Senhor do balde de lavagem!
Oh, minh’alma arde
Em fogo quando eu te vejo
Assim, calmo e soberano,
Como o sol na imensidão,
Camarada Napoleão!
Tu és aquele que tudo dá, tudo
Quanto as pobres criaturas amam.
Barriga cheia duas vezes por dia, palha limpa onde rolar;
Todos os bichos, grandes, pequenos,
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Dormem tranqüilos, enquanto
Tu zelas por nós na solidão,
Camarada Napoleão!
Tivesse eu um leitão e
Antes mesmo que atingisse
O tamanho de um garrafão ou de um barril
Já teria aprendido a ser, eternamente,
Um teu fiel e leal seguidor. E o primeiro
Guincho que daria meu Leitão. seria:
“Camarada Napoleão!”
Napoleão aprovou esse poema e mandou escrevê-lo no grande celeiro, na parede oposta àquela onde estavam os Sete Mandamentos. Sobre ele foi colocado um retrato de Napoleão de perfil, feito por Garganta”.
Trecho 12
Pela primeira vez, Benjamim consentiu em quebrar sua norma, e leu para ela o que estava escrito na parede.
Nada havia, agora, senão um único Mandamento dizendo:
TODOS OS ANIMAIS SÃO IGUAIS
MAS ALGUNS ANIMAIS SÃO MAIS
IGUAIS DO QUE OS OUTROS
Depois disso, não foi de estranhar que, no dia seguinte, os porcos que supervisionavam o trabalho da granja andassem com chicotes nas patas. Nem estranharam ao saber que os porcos haviam comprado um aparelho de rádio, que
estavam tratando da instalação de um telefone e da assinatura de jornais e revistas. Não estranharam quando Napoleão
foi visto passear nos jardins da casa com um cachimbo na mão, nem quando os porcos se assenhorearam das roupas
do Sr. Jones e passaram a usá-las, sendo que Napoleão apresentou-se vestindo um casaco negro, calças de caçador e
perneiras de couro, enquanto sua porca favorita surgia com o vestido de seda que a Sra. Jones usava aos domingos.
3° passo - O professor poderá fazer as seguintes perguntas aos estudantes:
1. Qual a ideia central do livro?
2. Quais as principais críticas que o autor faz ao Stalinismo?
3. Como era a vida antes da “Revolução dos Bichos”?
4. A figura de Napoleão é comparada ao líder político Stálin. Quais suas semelhanças?
4) A figura de Napoleão é comparada ao líder político Stálin. Quais suas semelhanças?
5. A figura do Sr. Jones e dos humanos remetem a um período pré-revolucionário. Que período é esse? A quem
Sr. Jones poderia ser comparado?
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6. A figura do Major e o Animalismo remetem a um importante líder da Revolução Russa e a uma ideologia.
Você consegue reconhecê-los? Justifique sua resposta.
7. O que acontecia com quem se posicionasse contrário a Napoleão? Justifique.
8. Podemos identificar um processo de personificação do poder na figura de Napoleão. Identifique elementos
desse processo.
9. O que o autor quis afirmar com a frase “ Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do
que os outros”? Justifique.
4° passo - Após debaterem estas questões , o professor deverá dividir a turma através de sorteio e montar um
Júri Simulado para julgar os crimes do porco Napoleão. O júri poderá contar com os seguintes personagens:
Juiz;
Júri;
Advogado de Defesa;
Advogado de Acusação;
Réu: Napoleão;
Testemunhas: Sansão (o cavalo); Garganta (o porco Relações-Públicas); as ovelhas (que repetem os lemas e
canções de Napoleão).

Aspectos pedagógicos
A partir da leitura de trechos do livro “Revolução dos Bichos”, de George Orwell, o professor mediará um debate
sobre o stalinismo na Rússia. A partir da obra é possível identificar personagens presentes na ficção com os personagens reais da Rússia socialista e discutir a crítica do autor ao stalinismo.
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Página no material do aluno

Seção 3 – Período Entre guerras
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

153 a 161

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O professor irá estimular
o aluno a perceber que a
Projetor, maMúsica e pre-

terial impresso

conceito.

e aparelho de
som.

xenofobia e o preconceito
podem estar em vários cam-

Não é neces-

pos, inclusive no mundo da

sário dividir a

música. Assim, apresentará

turma.

30 minutos.

aos alunos a música “One
in a million” (“Uma em um
milhão”, em tradução livre).

Aspectos operacionais
1° passo - Apresentar os versos (traduzidos livremente):
“Policiais e crioulos
Está certo
Saiam do meu caminho
Não quero comprar nenhuma de suas
Correntes de ouro hoje
(...)
Imigrantes e homossexuais
Eles vem para nosso país
E acham que podem fazer o que quiser
Como começar um mini Irã
ou disseminar doenças horríveis
Eles falam de tantas malditas maneiras
É tudo estranho para mim”
(...)
Link: http://www.vagalume.com.br/guns-n-roses/one-in-a-million-traducao.html#ixzz2r44P4fQx
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2° passo: A partir dos fragmentos da letra, o professor poderá questionar os alunos:
1. Identifique semelhanças entre a letra da música e a xenofobia. Justifique suas afirmativas.
2. Debate: os alunos conseguem relacionar casos similares ocorridos em seu cotidiano ou vistos em jornais
e revistas? O aluno consegue relacionar grupos que usam a música para fazer apologia do nazifascismo?

Aspectos pedagógico
O professor poderá apresentar o fragmento da letra da música ou a música traduzida. Caso o professor decida
utilizar a letra da música propõe-se um diálogo com a disciplina de Inglês, que poderá ser envolvida no processo de
análise da letra e de aquisição de vocabulário. A partir da análise da música, o professor poderá debater com a turma
a questão do preconceito e da xenofobia e de que formas são disseminados. Com esta atividade, o professor poderá
também estimular o respeito à diversidade cultural.

Página no material do aluno

Seção 3 – Período Entre guerras
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Através de diferentes fontes,

A Crise econômica no

153 a 161

Multimídia.

pós-guerra.

o aluno deverá analisar a
crise econômica dos anos
20/30 e suas consequências.

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Não é necessário dividir a

50 minutos.

turma.

Aspectos operacionais
1° passo - O professor deverá estimular a turma a analisar a crise econômica no chamado período entre guerras através de diferentes fontes, dentre elas:
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Foto: veterano mutilado pedindo esmola (Fonte: http://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/
search/_1262700736/?search[form][SIGNATUR]=Bild+146-1972-062-01)
Soldados
“ Quem é o inimigo?
Quem é você?
(….)
Sou um soldado pedindo esmolas.
A gente não queria lutar.”
(Legião Urbana – fonte: http://www.vagalume.com.br/legiao-rbana/soldados.html)

Total de empregos nos Estados Unidos entre 1920-40
Source: U.S. Census, Historical Statistics (1976) series D127

34
32
30
28
26
24
22
20
20 922 924 926 928 930 932 934 936 938 940
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Imagem retirada de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:US-jobs2040.jpg
A foto e a música acima fazem referência a uma consequência nefasta do Entre-Guerras: a crise econômica.
Texto
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Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929 mais as limitações do Tratado de Versalhes (além de
perder territórios, ter que pagar uma indenização, a Alemanha teve seu exército reduzido), a Alemanha entrou em um crise
econômica, onde o preço do pão chegou à marca de 1 milhão de marcos (moeda corrente do país na época).
Também conhecida como Grande Depressão, esta crise se arrastou por anos e deixou os Estados Unidos em uma
péssima situação. “O ano de 1933 foi o ápice da Grande Depressão nos Estados Unidos. As taxas de desemprego eram de
25% (ou um quarto de toda a força de trabalho americana). Cerca de 30% dos trabalhadores que continuaram nos seus
empregos foram obrigados a aceitar reduções em seus salários, embora grande parte dos trabalhadores empregados tenham tido um aumento nos seus salários por hora. Outro problema enfrentado foi a grande deflação - queda do preço dos
produtos e custo de vida em geral. Entre 1929 e 1933, os preços dos produtos industrializados não-perecíveis em geral nos
Estados Unidos caíram em cerca de 25%. ”
(fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depressão#A_Grande_Depress.C3.A3o_nos_Estados_Unidos )
2° passo -A partir da observação do gráfico, o professor o professor poderá questionar os alunos:
Que fenômeno da economia explica a queda do número de emprego nos Estados Unidos entre 1929 e 1930?
Como essa queda é solucionada a partir de 1934?

Aspectos pedagógicos
Através de fontes textuais e imagéticas a atividade propõe uma discussão acerca da crise econômica no período Entre Guerras e as consequências diretas desta crise na vida cotidiana da população.
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Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Através da leitura e interpretação de poemas de Bertold
Poesia e
Revolução!

Material
impresso ou
projeção.

A atividade
pode ser feita
lisar o sentimento revoluindividualcionário que marcou alguns
mente ou em
dos principais momentos
dupla.
Bretch, a turma poderá ana-

40 minutos.

históricos do início do
século XX.

Aspectos operacionais
1° passo: Leitura dos poemas de Bertold Bretch.
Sobre o autor - Eugen Berthold Friedrich Brecht nasceu em Augsburg, aos 10 de fevereiro de 1898, e faleceu
em Berlim Leste, aos 14 de agosto de 1956. Destacou-se como dramaturgo, poeta e ator na Alemanha do século XX.
A obra de Brecht influenciou o teatro e as artes no século XX.
Marxista, viveu intensamente as transformações da Alemanha durante a República de Weimar. Sua experiência
política e social se traduziu na sua obra que faz referência às relações humanas, conflitos humanos e sociais, questões
políticas e crítica ao sistema capitalista.
Poema 1- É PRECISO AGIR
Bertold Brecht (1898-1956)
Primeiro levaram os negros
Mas não me importei com isso
Eu não era negro
Em seguida levaram alguns operários
Mas não me importei com isso
Eu também não era operário
Depois prenderam os miseráveis
Mas não me importei com isso
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Porque eu não sou miserável
Depois agarraram uns desempregados
Mas como tenho meu emprego
Também não me importei
Agora estão me levando
Mas já é tarde.
Como eu não me importei com ninguém
Ninguém se importa comigo.
(Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/NTczNjMz/)
Poema 2 - ELOGIO DO REVOLUCIONÁRIO
(Bertolt Brecht)
Quando aumenta a repressão, muitos desanimam.
Mas a coragem dele aumenta.
Organiza sua luta pelo salário, pelo pão
e pela conquista do poder.
Interroga a propriedade:
De onde vens?
Pergunta a cada idéia:
Serves a quem?
Ali onde todos calam, ele fala
E onde reina a opressão e se acusa o destino,
ele cita os nomes.
À mesa onde ele se senta
se senta a insatisfação.
À comida sabe mal e a sala se torna estreita.
Aonde o vai a revolta
e de onde o expulsam
persiste a agitação.
(Fonte: http://www.culturabrasil.pro.br/brechtantologia.htm#Elogio%20do%20Revolucion%C3%A1rio )
2° passo - Divida os alunos em grupos. Cada grupo receberá um texto. Peça que os alunos leiam o texto no
grupo e, em seguida, um dos alunos (escolhido pelo grupo) irá ler ou interpretar o texto em voz alta para a turma.
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3° passo - Em seguida, o professor pedirá que outro grupo relacione o texto com os temas estudados, como
no esquema a seguir:
O Grupo A faz a leitura ou interpretação do texto e o Grupo B comenta o texto. Em seguida o Grupo B faz a
leitura do texto e o Grupo A fará o comentário.
4° passo - Por fim, o professor fará a conclusão aproveitando a reflexão dos alunos.

Aspectos pedagógicos
Através do contato com a biografia e poemas de Bertold Bretch, atividade tem como proposta fazer com que
os alunos entrem em contato com elementos que estimularam a propagação de ideias revolucionárias no início do
século XX.
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M aterial

do

P rofessor

Volume 1 • Módulo 3 • História • Unidade 2

O Brasil e o
mundo entre
1930 e 1950

Denise da Silva Menezes do Nascimento, Gilberto Aparecido Angelozzi, Gracilda
Alves, Gustavo Pinto de Sousa, Inês Santos Nogueira, José Ricardo Ferraz, Marcia
Cristina Pinto Bandeira de Mello, Marcus Ajuruam de Oliveira Dezemone, Nilton
Silva Jardim Junior, Priscila Aquino Silva, Rafael Cupello Peixoto, Renata Vittoretti e
Sabrina Machado Campos

Introdução
Caro Professor,
Começamos nosso trabalho em História na Nova EJA, com algumas sugestões de abordagens pedagógicas que já foram desenvolvidas com sucesso em sala
de aula. Professores, como vocês que conhecem a realidade da rede, trocaram suas
experiências, no que resultou em algumas propostas que poderão ser acrescidas
e mescladas aos seus roteiros, ações e atividades. Procura-se, assim, nesta parceria que se inicia, Construirmos, em conjunto, estratégias que permitam discutir
as transformações políticas, sociais, econômicas e culturais do Brasil, nos anos de
1930-1945. Nesse sentido, analisaremos a construção do trabalhismo, a industrialização e o controle dos meios de informação. Além disso, buscaremos relacionar tais
mudanças com a Segunda Guerra Mundial, com a geopolítica e as consequências
do conflito, principalmente, ao bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade

História

1

3

2

6 aulas

Titulo da unidade

Tema
As transformações no Brasil e no Mundo entre 1930 e
1950

O Brasil e o mundo entre 1930 e 1950

Objetivos da unidade
Identificar os significados geo-históricos das relações de poder entre as nações
Apresentar o genocídio no contexto da Segunda Guerra Mundial: o Holocausto e as minorias dissidentes
Identificar as diferenças entre os conceitos de totalitarismo e ditadura
Relacionar o contexto sociopolítico com a construção das ditaduras e do populismo no Brasil dos anos 30
Seções

Páginas no material
do aluno

Transformações políticas no Brasil dos anos 30

175 a 179

Trabalho e cidadania no Brasil (1930-1945)

179 a 186

Segunda Guerra Mundial

187 a 195

A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto,
a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.
Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.
Vamos lá!

44

Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Partindo da análise das
imagens pretende-se
relacio¬nar a posição do
O Brasil e a Segunda Guerra
Mundial.

Brasil em relação à SegunDatashow;

da Guerra Mundial. Nesse

computador.

sentido, a leitura da imagem
é uma forma de despertar

Não é necessário dividir a

45 minutos.

turma.

no aluno o interesse pela
situação no Brasil nos anos
da guerra.
Esta atividade tem como
Uma exposição virtual
sobre Getúlio
Vargas.

Computador,
datashow e
internet

objetivo aproximar o aluno
dos museus e incentivá-los a
frequentá-los. É uma forma
de disseminar a memória

Não é necessário dividir a

45 minutos.

turma.

sobre a História do Brasil.

Seção 1 – Transformações políticas no Brasil
dos anos 1930
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

46

175 a 179
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade proposta tem

Transformações sociais e

Computador;

política com a

internet;

Constituição

datashow.

de 1934.

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

como objetivo analisar
aspectos da Constituição de
1934, dentro do contexto
social e político do governo
Vargas.

Não é necessário dividir a
turma.

80 minutos.

Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Cinco grupos.

80 minutos

A atividade tem como obO Estado Novo
através do
Departamento
de Imprensa e
Propaganda.

Datashow e
computador;
cartolina; caneta hidrocor.

jetivo analisar o sentido das
imagens produzidas pelo
Departamento de Imprensa
e Propaganda, com a finalidade de enaltecer a nação
sob a direção de Vargas.

Seção 2 – Trabalho e Cidadania no Brasil (1930-1945)
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

179 a 186
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade proposta tem
como objetivo problematizar a construção de Getúlio
Vargas através dos sambas.
A construção
histórica do
presidente
Vargas a partir
dos sambas de
enredo.

As letras
podem ser
impressas; ou
datashow e
computador.

O interessante é perceber
a construção dele ao longo
de diferentes contextos
históricos. Serão escolhidos
três sambas e em tempora-

A turma poderá ser dividida

80 minutos.

em 3 grupos.

lidades diferentes, no qual o
professor pode estimular a
percepção e os momentos
de construção das canções
com os alunos.
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Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Este documentário é uma
interpretação didática do
Uma síntese
do Brasil Varguista.

historiador Boris Fausto a
Datashow;

respeito do Brasil na Era Var-

computador.

gas. Ele tem como objetivo
auxiliar o aluno na compre-

Não é necessário dividir a

45 minutos.

turma.

ensão dos fatos históricos
ocorridos no período.

Seção 3 – Segunda Guerra Mundial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

As imagens da
destruição: o

Computador;

caso Hiroshi-

datashow.

ma e Nagasaki.

Descrição Sucinta

Partindo das observações
das imagens das cidades
japonesas de Hiroshima
e Nagasaki, após serem
devastadas pelas bombas
atômicas, no final da 2ª
Guerra Mundial, o professor
poderá analisar o poder de
destruição das guerras e
a capacidade humana de
reconstrução.

Página no material do aluno

187 a 195
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Não é necessário dividir a

80 minutos.

turma.

Através do documentário “II
Guerra Mundial: em terra, no
As tecnologias
bélicas da
guerra.

ar e no mar”, a turma poderá
Computador;

analisar como as pesquisas

Dois ou três

datashow.

tecnológicas relacionam-se

grupos.

com as guerras e o papel desempenhado pelas grandes
potências neste conflito.
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80 minutos.

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Não é necessário dividir a
turma.

45 minutos.

3 grupos.

45 minutos.

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade tem como
objetivo discutir como as
O orgulho militar do Estado
Novo.

imagens da FEB foram diComputador;

vulgadas no Brasil varguista,

datashosw.

para demonstrar que o regime brasileiro era alinhado
às forças da “liberdade” e da
“democracia”.
Este instrumento avaliativo
tem como objetivo o proces-

Música e His-

Computador;

tória: formas

aparelho de

de assimilar o

som,

conhecimento.

microfone.

so contínuo da avaliação.
Aqui, o aluno poderá exercitar sua capacidade criativa
para invenção de paródias
musicais sobre alguns
tópicos abordados em seu
material.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta
Partindo da análise das imagens pretende-se relacionar a posição do Brasil em

O Brasil e a Segunda Guerra
Mundial.

Datashow;
computador.

relação à Segunda Guerra

Não é neces-

Mundial. Nesse sentido, a

sário dividir a

leitura da imagem é uma

turma.

45 minutos.

forma de despertar no aluno
o interesse pela situação no
Brasil nos anos da guerra.
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Aspectos operacionais
Nesta unidade, vamos estudar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais do Brasil entre os
anos de 1930-1945. Daremos atenção especial ao modelo de Estado construído pelo presidente Getúlio Vargas.
Além disso, faremos uma relação com a Segunda Guerra Mundial e suas consequências.
1° passo - Como forma de promover o interesse no aluno para o assunto que começaremos, sugerimos ao
professor a leitura da imagem a seguir:

Fonte: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/cda_vargas(gov30-45)ebn_1.jpg

2° passo - A partir da imagem, o professor poderá trabalhar com os alunos questões como: O que é o nazismo? Por que a relação do nazismo com o integralismo? Como e quem criou a Força Expedicionária? Como ela
atuou? E por que o Brasil entrou na Guerra? E, em qual período? Estas questões são importantes para que o aluno
compreenda os motivos que levaram ao Brasil a entrar na Guerra junto aos países aliados. Além disso, o professor
pode contar também com o auxílio de outras imagens, disponíveis em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/OBrasilNaGuerra. Neste site, existem imagens de documentos que podem mostrar os aspectos legais para a entrada do nosso país na Guerra.

Aspectos pedagógicos
Esta atividade tem como objetivo exercitar com os alunos conceitos que eles aprenderam em unidades anteriores, como uma forma de relacionar os motivos que levaram à Guerra. Além disso, desejamos que o aluno seja
capaz de compreender que mesmo com o mundo em guerra, muitas mudanças de caráter político, social, econômico
e cultural ocorrem em nosso país. Outro objetivo é promover, a partir da leitura da imagem, uma possibilidade de
análise do contexto social.
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade tem como
Uma exposição virtual
sobre Getúlio
Vargas.

Computador,
datashow e
internet

objetivo aproximar o aluno
dos museus e incentivá-los a
frequentá-los. É uma forma
de disseminar a memória

Não é necessário dividir a

45 minutos.

turma.

sobre a História do Brasil.

Aspectos operacionais
Esta atividade tem como objetivo apresentar uma exposição virtual do Memorial Getúlio Vargas, mantida pela
Prefeitura do Rio de Janeiro. Como sugestão, apresentamos o link:
http://www0.rio.rj.gov.br/memorialgetuliovargas/
Lá, o professor poderá contar com instrumentos interativos para apresentar a aula sobre a Era Vargas. Tópicos
como: Getúlio Vargas e o Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul ao Palácio do Catete; o Povo do Rio Vai às Ruas, entre
outros, podem ajudar o professor a apresentar o tema ao aluno. Além disso, a exposição virtual conta com ricas imagens de época que podem contribuir para as aulas.

Aspectos pedagógicos
Esta aula de apresentação tem como objetivo aproximar o aluno das novas formas de ensino e valorizar as novas
tecnologias como instrumento pedagógico. Além disso, é uma forma de estimular os alunos de nosso Estado para uma
visita pedagógica aos museus e outros lugares que pertencem tanto à história de nosso Estado como de nosso país.
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Seção 1 – Transformações políticas no Brasil
dos anos 1930
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

175 a 179
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade proposta tem

Transformações sociais e

Computador;

política com a

internet;

Constituição

datashow.

de 1934.

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

como objetivo analisar
aspectos da Constituição de
1934, dentro do contexto
social e político do governo

Não é necessário dividir a

80 minutos.

turma.

Vargas.

Aspectos operacionais
1° passo - O professor, após ter discutido as principais informações sobre as transformações políticas no período de 1930-1934 contidas no Material do Aluno, poderá introduzir o conceito de Constituição e explicar a importância
deste documento para a organização política do Estado.
2° passo - O professor poderá pedir que um aluno(a) leia em voz alta o Título III – Da Declaração dos Direitos:
capítulos I – Dos Direitos Políticos e capítulo II – Dos Direitos e das Garantias Individuais.
“TÍTULO III
Da Declaração de Direitos.
CAPÍTULO I
Dos Direitos Políticos.
Art 106 - São brasileiros:
a. os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não residindo este a serviço do Governo do seu país;
b. os filhos de brasileiro, ou brasileira, nascidos em país estrangeiro, estando os seus pais a serviço público
e, fora deste caso, se, ao atingirem a maioridade, optarem pela nacionalidade brasileira;
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c. os que já adquiriram a nacionalidade brasileira, em virtude do art. 69, nºs 4 e 5, da Constituição, de 24
de fevereiro de 1891;
d. os estrangeiros por outro modo naturalizados.
Art 107 - Perde a nacionalidade o brasileiro:
a. que, por naturalização, voluntária, adquirir outra nacionalidade;
b. que aceitar pensão, emprego ou comissão remunerados de governo estrangeiro, sem licença do Presidente da República;
c. que tiver cancelada a sua naturalização, por exercer atividade social ou política nociva ao interesse nacional, provado o fato por via judiciária, com todas as garantias de defesa.
Art 108 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei.
Parágrafo único - Não se podem alistar eleitores:
a. os que não saibam ler e escrever;
b. as praças-de-pré, salvo os sargentos, do Exército e da Armada e das forças auxiliares do Exército, bem
como os alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes a oficial;
c. os mendigos;
d. os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos.
Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando estas exerçam
função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar.
(...)
CAPÍTULO II
Dos Direitos e das Garantias Individuais
Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos
concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:
1. Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça,
profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou idéias políticas.
2. Ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
3. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
4. Por motivo de convicções filosófica, políticas ou religiosas, ninguém será privado de qualquer dos seus
direitos, salvo o caso do art. 111, letra b.
5. É inviolável a liberdade de consciência e de crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos, desde
que não contravenham à ordem pública e aos bons costume. As associações religiosas adquirem personalidade jurídica nos termos da lei civil. (...)”
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Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm,
3° passo - O professor poderá favorecer um debate na turma, buscando responder a questões como: Que
pessoas são consideradas cidadãs? Quem era considerado eleitor? O que o texto fala sobre liberdade religiosa? Quais
são as atribuições do Estado?
4° passo - Após a leitura do texto e debate, o professor pode problematizar uma comparação percebendo as
semelhanças e diferenças na Constituição de 1934 e a realidade atual.

Aspectos pedagógicos
Esta atividade tem como objetivo perceber a organização política dos direitos e deveres dos considerados
cidadãos na Constituição de 1934. O principal ponto a ser trabalhado com os alunos está na identificação do governo
centralizador de Getúlio Vargas e a valorização da cidadania atrelada ao trabalho.
Nesta atividade o professor pode sugerir, também, que os alunos façam uma pesquisa comparando quais eram
os critérios de cidadania pela Constituição de 1934 e como é hoje através da Constituição de 1988. Com isso, o aluno
pode perceber que a cidadania é uma construção histórica.

Seção 1 – Transformações políticas no Brasil
dos anos 1930
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

175 a 179
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Cinco grupos.

80 minutos

A atividade tem como obO Estado Novo
através do
Departamento
de Imprensa e
Propaganda.

Datashow e
computador;
cartolina; caneta hidrocor.

jetivo analisar o sentido das
imagens produzidas pelo
Departamento de Imprensa
e Propaganda, com a finalidade de enaltecer a nação
sob a direção de Vargas.

Aspectos operacionais
Nesta atividade, o professor poderá trabalhar, com os alunos, os cartazes produzidos pelo Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP) para valorizar o governo de Getúlio Vargas. Como sugestão de imagens:
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http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/cda_vargas(gov30-45)
ebn_1.jpg
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53734

1° passo - O professor poderá dividir a turma em cinco grupos para que cada um analise uma imagem.
2° passo - Sugerimos ao professor, como questão problematizadora, a relação dessas imagens com o momento de criação do Estado Novo. Essa interpretação pode ser feita junto como o material do aluno. O procedimento
pedagógico desta atividade é que o aluno consiga interpretar esta imagem com destaque aos seguintes aspectos: o
culto ao presidente Vargas e o sentimento cívico dos desfiles; a relação de Vargas com as crianças que simbolizavam
o futuro da pátria, o controle de informações nas escolas e o nacionalismo.
3° passo - Ao final desta atividade, o professor pode sugerir aos alunos a confecção de cartazes relacionados à
experiência da DIP. Ele pode sugerir aos alunos, que confeccionem cartazes como se fossem agentes do Departamento de Imprensa e Propaganda que teriam como missão promover o sentimento nacional do projeto do Estado Novo.
4° passo - Após esta tarefa, os grupos podem expor para a turma, mostrando as mensagens e detalhes dos
cartazes que vão ao encontro das proposta da DIP.

Aspectos pedagógicos
Esta atividade tem como objetivo despertar no aluno o senso crítico de que essas imagens eram construídas para incentivar o sentimento de “amor à pátria” e o culto ao líder. É fazer com que o aluno consiga compreender que essa propaganda
estava vinculada ao projeto do Estado Novo, que possuía como objetivo o controle das massas e dos meios de informação
através da censura.
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Seção 2 – Trabalho e Cidadania no Brasil (1930-1945)
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

179 a 186
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade proposta tem
como objetivo problematizar a construção de Getúlio
Vargas através dos sambas.
A construção
histórica do
presidente
Vargas a partir
dos sambas de
enredo.

As letras
podem ser
impressas; ou
datashow e
computador.

O interessante é perceber
a construção dele ao longo
de diferentes contextos
históricos. Serão escolhidos
três sambas e em tempora-

A turma poderá ser dividida

80 minutos.

em 3 grupos.

lidades diferentes, no qual o
professor pode estimular a
percepção e os momentos
de construção das canções
com os alunos.

Aspectos operacionais
1° passo - No primeiro momento, o professor poderá ler os sambas de enredo com os alunos. Neste contato
com o material, é interessante o professor destacar os anos de produção dos sambas (1956, 1985, 2000). Após a
apresentação das letras, o professor poderá indicar aos alunos o momento histórico de cada samba. Por exemplo: no
samba da Mangueira de 1956 fazia dois anos da morte de Vargas, em 1985, o país voltava à redemocratização, e por
fim, no ano 2000, ocorria a comemoração do Brasil 500 anos. A partir disso, o professor pode fazer uma breve contextualização com o apoio do material do aluno, de como era a situação do nosso país nesse momento. Como sugestão:
Música 1
GRES Estação Primeira de Mangueira
Autor: Padeirinho
Enredo: O grande presidente (1956)
No ano de 1883
No dia 19 de abril
Nascia getúlio dorneles vargas
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Que mais tarde seria o governo do nosso brasil
Ele foi eleito a deputado
Para defender as causas do nosso país
E na revolução de 30 ele aqui chegava
Como substituto de washington luiz
E do ano de 1930 pra cá
Foi ele o presidente mais popular
Sempre em contato com o povo
Construindo um brasil novo
Trabalhando sem cessar
Como prova em volta redonda a cidade do aço
Existe a grande siderúrgica nacional
Que tem o seu nome elevado no grande
espaço
Na sua evolução industrial
Candeias a cidade petroleira
Trabalha para o progresso fabril
Orgulho da indústria brasileira
Na história do petróleo do brasil
Ôô
Salve o estadista idealista e realizador
Getúlio vargas
O grande presidente de valor
Ôô
Fonte: http://letras.mus.br/mangueira-rj/476904/
Música 2
GRES Acadêmicos do Salgueiro
Autores: Bala, Jorge Melodia e Jorge Moreira.
Enredo: Anos Trinta, Vento Sul – Vargas (1985)
Fonte: http://letras.mus.br/salgueiro-rj/474272/
Soprando forte do Sul
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Um ciclone feiticeiro
Venta pelos anos trinta
E traz Vargas, o mago justiceiro
Veio cumprir nobre missão
E mudar o destino da nossa nação
No palácio...
No palácio das Águias foi o senhor
Levantando o povo, trabalhador
Do solo fez jorrar o negro ouro
E a usina do aço, transformou em tesouro
Ô, ô, ô, ô Getúlio Vargas
O guerreiro vencedor
Apagou a chama da rebeldia
E afirmou a nossa soberania
Deu vida à justiça social
Criou leis trabalhistas
E a tranqüilidade nacional
Com punho forte e decisão
Esmagou a trama da traição
Mandou nossos heróis além mar
Para as forças do mal derrotar
Na fantasia do folclore do nosso povo
Festejava as vitórias no Estado Novo
Pensando no progresso da nação
Fez a moeda subir de cotação
Sucumbiu após a sanha traiçoeira
E da carta derradeira
O povo fez sua bandeira
Rufam os tambores do Salgueiro
Exaltando Vargas
O grande estadista brasileiro
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Música 3
GRES Portela
Composição: Zezé do Pandeiro, Amilton Damião, Ailton Damião, Edyne e Edinho Leal
Enredo: Trabalhadores do Brasil: a época de Getúlio Vargas (2000)
O raiar de um novo dia
Desafia meu pensar
Voltando à época de ouro
Vejo a luz de um tesouro
A Portela despontar (lálalaiá)
Aclamado pelo povo, o Estado Novo
Getúlio Vargas anunciou
A despeito da censura
Não existe mal sem cura
Viva o trabalhador ôôô
Nossa indústria cresceu (e lá vou eu...)
Jorrou petróleo a valer...
No carnaval de Orfeu
Cassinos e MPB
O Rei da Noite, o teatro, a fantasia
No rádio as rainhas, a baiana de além-mar
Tantas vedetes, cadilacs, brilhantina
Em outro palco o movimento popular
E no Palácio das Águias
Ecoou um grito a mais
Vai à luta meu Brasil
Pela soberana paz
Quem foi amado e odiado na memória
Saiu da vida para entrar na história
Meu Brasil-menino
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Foi pintado em aquarela
Fez do meu destino
O destino da Portela
(O raiar...)
Fonte:http://letras.mus.br/portela-rj/120078/
2° passo - A questão problematizadora que o professor poderá trazer para a sala de aula é: como estas canções populares buscaram apresentar Getúlio Vargas. Como recomendação, sugerimos ao professor dividir a turma em três grupos,
no qual cada um trabalhe um samba e após a resolução da questão façam uma leitura coletiva dos textos com o objetivo
de compará-los e perceber as semelhanças e diferenças na construção de Getúlio Vargas nestas canções populares.
3° passo - Ao final desta atividade, sugerimos ao professor que os alunos sejam capazes de elaborar uma paródia sobre a Era Vargas. Ele poderá fazer isso através da divisão de grupos. Não há necessidade de ser uma letra de
samba, é interessante levar em consideração a identidade musical dos alunos. Gostaríamos de destacar que, nessa
paródia, o aluno pode abordar temas como: trabalhismo, ditadura, presidência, DIP, “pai dos pobres”, entre outros
termos relacionados com o período histórico.

Aspectos pedagógicos
Esta atividade pode ser uma ferramenta para o professor estimular os alunos a perceberem que a música pode
ser utilizada como instrumento do Ensino da História. Além disso, tem como finalidade variar os horizontes de atividades em sala de aula. O principal ponto a ser trabalhado com os alunos está na identificação de Getúlio Vargas às
melhores condições de trabalho, à valorização do trabalhador e à criação de leis trabalhistas. Deseja-se que o aluno
possa compreender como certos direitos foram conquistados ao longo de tempo e suas diferentes apropriações e o
simbolismo/associação que existe em relação à figura de Getúlio Vargas e o trabalho.

Seção 2 – Trabalho e Cidadania no Brasil (1930-1945)
Tipos de
Atividades
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Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Página no material do aluno

179 a 186
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Este documentário é uma
interpretação didática do
Uma síntese
do Brasil Varguista.

historiador Boris Fausto a
Datashow;

respeito do Brasil na Era Var-

computador.

gas. Ele tem como objetivo
auxiliar o aluno na compre-

Não é necessário dividir a

45 minutos.

turma.

ensão dos fatos históricos
ocorridos no período.

Aspectos operacionais
1° passo - Sugerimos ao professor a exibição do documentário sobre uma síntese da Era Vargas. Ele foi produzido pela TV escola com participação do Ministério da Educação (MEC). Como sugestão:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=20459
2° passo - Após a exibição do documentário, o professor pode trazer, como questão problematizadora, a reflexão dos pontos básicos para a compreensão de tal momento histórico. O documentário aborda as modificações na
sociedade brasileira a partir da industrialização, a situação da classe trabalhadora, a questão do ensino e a promoção
da cidadania e os direitos trabalhistas. Nesse sentido, o aluno poderá ter uma visão global dos fatos históricos do período. Além disso, o documentário conta com imagens e documentos de época que contribuem para o aluno imaginar
o desenvolvimento dos acontecimentos.

Aspectos pedagógicos
Esta atividade tem como objetivo a análise da conjuntura da Era Vargas. Pretende-se, através dela, promover
uma visão crítica do projeto de Estado desenvolvido por Getúlio Vargas. Nesse sentido, a visão do historiador Boris
Fausto elenca, de forma didática e construtivista, os contextos e as formas como as ações políticas foram executadas
ao longo dos anos de 1930 a 1945.

Seção 3 – Segunda Guerra Mundial

Página no material do aluno

187 a 195
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Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

As imagens da
destruição: o

Computador;

caso Hiroshi-

datashow.

ma e Nagasaki.

Descrição Sucinta

Partindo das observações
das imagens das cidades
japonesas de Hiroshima
e Nagasaki, após serem
devastadas pelas bombas
atômicas, no final da 2ª
Guerra Mundial, o professor
poderá analisar o poder de
destruição das guerras e
a capacidade humana de
reconstrução.

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Não é necessário dividir a

80 minutos.

turma.

Aspectos operacionais
1° passo - Nesta atividade, o professor poderá selecionar, previamente, algumas imagens de como ficaram as
cidades de Hiroshima e Nagasaki após o ataque de duas bombas atômicas.

As imagens, entre outras, estão disponíveis no site: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=30481),
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O professor poderá também acessar o site http://www.gensuikin.org/english/photo.html, onde encontrará outras iconografias sobre o tema.
A questão problematizadora desta atividade é fazer com que os alunos se sensibilizem com a condição humana após o ataque. Perceber a mudança na vida desses homens, mulheres e crianças.
2° passo - Além disso, e como atividade Extraclasse, o professor pode sugerir aos alunos que façam uma pesquisa, em livros ou na internet, de como estão estas cidades hoje e como elas buscaram se reconstruir.
Nagasaki, hoje.

Hiroshima, hoje.

Imagens disponíveis em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=30481

3° passo - Após esta operação, o professor, junto com a turma, poderá escrever um com a contribuição dos alunos.
4° passo - Como hoje tudo que é produzido é lançado na rede, sugerimos ao professor transformar essa produção coletiva e publicá-la numa rede social, seja da turma, do grêmio, da escola. Pode ser enriquecedor para os
alunos lerem os comentários e os compartilhamentos que os outros colegas podem fazer em relação ao texto que
eles produziram em aula.
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Aspectos pedagógicos
Após a exibição das imagens, você deverá explicar as discussões e situações presentes nelas. A atividade tem
como finalidade mostrar os danos causados pelas guerras e ao mesmo tempo evidenciar a capacidade de superação
e reconstrução.

Página no material do aluno

Seção 3 – Segunda Guerra Mundial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

187 a 195

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Através do documentário “II
Guerra Mundial: em terra, no
As tecnologias
bélicas da

ar e no mar”, a turma poderá
Computador;

analisar como as pesquisas

Dois ou três

datashow.

tecnológicas relacionam-se

grupos.

guerra.

80 minutos.

com as guerras e o papel desempenhado pelas grandes
potências neste conflito.

Aspectos operacionais
1° passo - Sugerimos ao professor a exibição do documentário “II Guerra Mundial: em terra, no ar e no mar”
com duração de 55 minutos e 13 segundos. Ele foi produzido pela TV escola, com participação do Ministério da Educação (MEC). Como sugestão:
http://www.youtube.com/watch?v=UiswgHS3EmQ
2° passo - Após a exibição do documentário, o professor pode trazer, como questão problematizadora, a reflexão sobre as formas tecnológicas utilizadas na guerra, tais como os aviões, submarinos e a extensão das linhas férreas.
Além disso, sugerimos que, através do documentário, o professor problematize a história das relações internacionais
entre os países envolvidos no conflito como Inglaterra, Alemanha, EUA e a URSS. Caso queira, o professor poderá
selecionar trechos do filme indicado.
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Aspectos pedagógicos
Esta atividade tem como objetivo a análise da situação dos países em tempos de guerra. Ela objetiva evidenciar os danos e sacrifícios que são feitos nesses tempos, como escassez de comida, recrutamento militar e dedicação
do Estado ao conflito. Além disso, o professor pode problematizar como a simbologia da nação torna-se importante
nesse período.

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Não é necessário dividir a
turma.

45 minutos.

Esta atividade tem como
objetivo discutir como as
O orgulho militar do Estado
Novo.

imagens da FEB foram diComputador;

vulgadas no Brasil varguista,

datashosw.

para demonstrar que o regime brasileiro era alinhado
às forças da “liberdade” e da
“democracia”.

Aspectos operacionais
1° passo – Sugerimos, como proposta de atividade para o professor, a análise das imagens relacionadas ao
envio da FEB para a Segunda Guerra Mundial. Nelas, o professor poderá problematizar conceitos como nacionalismo,
patriotismo, civismo tão caros ao Estado Novo. Indicamos como sugestões de imagens:
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Imagem 1 - Navio de guerra da marinha brasileira enfrentando um submarino alemão.

Imagem 2 - Soldados da FEB sendo saudados por moradores de Massarosa. Final de setembro, 1944.
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2° passo - Analisando a Imagem 1, o professor poderá trazer como questão problematizadora os seguintes
aspectos: Por que Brasil e Alemanha estavam se enfrentando a partir daquele momento? Qual o objetivo do Brasil na
Guerra? O Brasil contou com apoio de outros países para estruturar suas Forças Armadas? E como era a conjuntura
política do nosso país no período da Segunda Guerra?
3° passo - Em relação à Imagem 2, seria interessante o professor localizar juntos com os alunos onde é a cidade
de Massarosa. A partir desta localização geográfica, o professor tem como sugestão as seguintes questões: Qual o ano da
publicação da fotografia? Quais tropas os soldados da FEB estavam combatendo naquela região? O que as tropas inimigas
representavam? Nesse ano, como estava a situação da Segunda Guerra Mundial? E a conjuntura política de nosso país?

Aspectos pedagógicos
Esta atividade tem como objetivo a reflexão dos alunos sobre a atuação das Forças Armadas Brasileiras na
Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, o professor poderá exercitar com seus alunos a relação do Brasil com os problemas do mundo. Além disso, o aluno poderá relacionar os conceitos de nacionalismo, patriotismo e civismo como
sentimentos valorizados durante a Era Vargas como um instrumento político.

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

3 grupos.

45 minutos.

Este instrumento avaliativo
tem como objetivo o proMúsica e His-

Computador;

cesso contínuo da avaliação.

tória: formas

aparelho de

Aqui, o aluno poderá exer-

de assimilar o

som,

citar sua capacidade criativa

conhecimento.

microfone.

para invenção de paródias
musicais sobre alguns tópicos
abordados em seu material.

Aspectos operacionais
Sugerimos ao professor que solicite aos alunos a elaboração de uma paródia sobre a Era Vargas. Ele poderá
fazer isso através da divisão de grupos. O objetivo desse instrumento avaliativo é a criatividade do aluno em elaborar
paródias musicais com o conteúdo assimilado. É interessante levar em consideração a identidade musical dos alunos.
Gostaríamos de destacar que, nessa paródia, o aluno pode abordar temas como: trabalhismo, ditadura, presidência,
DIP, “pai dos pobres”, entre outros termos relacionados com o período histórico. Nesse sentido, o uso do material do
aluno será o suporte para a criação das paródias.
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Aspectos pedagógicos
Esta atividade tem como finalidade o desenvolvimento da capacidade de criação dos alunos. É uma forma dele
perceber que a História também pode ser aprendida e assimilada, através das músicas criadas por eles. É dinamizar as
formas tradicionais do Ensino de História e trazer a disciplina História para próximo da realidade dos alunos. Por isso,
é importante, o respeito aos diferentes estilos musicais que possam aparecer.

M aterial

do

P rofessor

Volume 1 • Módulo 3 • História • Unidade 3

Guerras e
conflitos: Uma
disputa pela
liderança?
Denise da Silva Menezes do Nascimento, Gilberto Aparecido Angelozzi, Gracilda
Alves, Gustavo Pinto de Sousa, Inês Santos Nogueira, José Ricardo Ferraz, Marcia
Cristina Pinto Bandeira de Mello, Marcus Ajuruam de Oliveira Dezemone, Nilton
Silva Jardim Junior, Priscila Aquino Silva, Rafael Cupello Peixoto, Renata Vittoretti e
Sabrina Machado Campos

Introdução
Caro Professor,
Começamos nosso trabalho em História na Nova EJA, com algumas sugestões de abordagens pedagógicas que já foram desenvolvidas com sucesso em
sala de aula. Professores como você, que conhecem a realidade da rede, trocaram
suas experiências, o que resultou em algumas propostas que poderão ser acrescidas e mescladas aos seus roteiros, ações e atividades. O conteúdo que ora trabalharemos juntos é de grande importância para que nossos alunos compreendam
o mundo atual. A ordem bipolar ou o mundo bipolar foi a divisão de um mundo
que possuía pelo menos duas visões distintas de como viver. A Guerra Fria pode
ser vista como o início de uma formação bipolar, se bem que, já no final do século
XIX, duas grandes potências se avolumavam e se sobrepunham às potencias europeias: EUA e URSS. Uma potência do outro lado do Oceano despontava como
um verdadeiro pilar do mundo capitalista e, por outro lado, uma potencia continental que, no início do século XX, passa a representar uma nova forma de vida.
Enfim, com a Segunda Guerra Mundial, nasce um novo tipo de conflito, a Guerra
Fria, e com ela a divisão do mundo em dois blocos. A disputa pela liderança mundial leva as duas potências, EUA e URSS, a se expandirem por todo mundo, de
formas distintas e usando discursos diferentes. O mundo passava por um período
conturbado onde a neutralidade era impossível.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade

História

1

3

3

6

Titulo da unidade

Tema
Os conflitos mundiais após a Segunda Grande Guerra:

Guerras e conflitos: Uma disputa pela liderança?

Guerra Fria, Revolução Cubana e Descolonização Afro-asiática.

Objetivos da unidade
Conhecer o processo histórico da Revolução Cubana.
Compreender a Guerra Fria como parte da Ordem Bipolar.
Identificar os conflitos entre as superpotências e os seus reflexos no mundo
Reconhecer na dinâmica do processo de descolonização afro-asiático os diferentes interesses dos agentes
históricos envolvidos.
Entender as razões da colonização e seus desdobramentos no continente africano e asiático.
Avaliar os desdobramentos do bloqueio a Cuba.
Seções

Páginas no material
do aluno

A Guerra Fria – A ordem Bipolar

206 a 210

E a liberdade vem chegando! Será?

211 a 218

A Revolução Cubana

219 a 223

A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto,
a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.
Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.
Vamos lá!
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Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Será que o fim
da Segunda
Guerra trouxe
a paz?

A Corrida espacial: quem
será o primeiro
a chegar a
Lua?

72

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Através de alguns questionamentos apontados pelo professor, o aluno deverá refletir
sobre o que foi a Segunda
Projetor ou
Guerra Mundial, e perceber
reprodução do que as rivalidades não foram
texto em folha extintas com o fim da Guerra.
para cada
Esse trabalho apresenta a
aluno
possibilidade de desenvolver
no aluno a interpretação de
textos de natureza distintas,
a partir de fontes imagéticas
e literárias.

Quadro de
anotações ou
cartaz com
frases e cenas
da corrida
espacial ou
data-show.

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Não é necessário dividir a
turma.

20 minutos

O conteúdo sobre a Guerra
Fria, seus conflitos e a ordem
bipolar pode ser introduzido
a partir da corrida espacial
entre os EUA e URSS,
ocorrida durantes os anos
de 1957 a 1975. As frases
Não é
dos dois astronautas: “A
necessário
Terra é azul” e “Um pequeno dividir a turma.
passo para um homem
e um grande passo para
humanidade”, também
podem ser utilizadas como
símbolos desta corrida
armamentista.

20 minutos

Seção 1 − A Guerra Fria – A ordem Bipolar
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Muro de Berlim: Divisor de
mundos.

O Cinema
como fonte
histórica.

Páginas no material do aluno

206 a 210

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Material para
exibição de
imagem (DVD
ou datashow)
ou imagens
impressas

O objetivo central da atividade é desenvolver no aluno a habilidade de interpretação de fontes imagéticas
e capacitá-lo para, a partir
da leitura da imagem, saber
relacioná-la ao conteúdo
especifico representado
na mesma. Para isso serão
apresentadas iconografias
relativas ao tema..

Não é necessário dividir a
turma.

40 minutos

Através de trechos (ou na
íntegra) do filme: Adeus,
Lenin! ou Good Bye, Lenin!
(filme alemão de 2003,
121minutos, dirigido por
Wolfgang Becker ), o professor poderá trabalhar a
Revolução Russa e a queda
do Muro de Berlim

Em um primeiro momento,
para a exibição
dos trechos
do filme, não
é necessário
dividir a turma.
Para produção
de texto final,
trabalho individual ou em
grupo.

200 minutos
(caso o professor queira
exibir o filme
completo em
horário de
aula)

Material para
exibição de
imagem (DVD
ou datashow)
ou imagens
impressas
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Seção 2 − E a liberdade vem chegando!!! Será?
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

E a liberdade
vem chegando!!! Será?

Quem são os
africanos...
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Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

211 a 218
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Material para
exibição de
imagem (DVD
ou datashow)
ou gráfico impresso.

A atividade busca trabalhar a
habilidade de interpretação
de gráficos e tabelas pelo
aluno. O objetivo central
do trabalho é que, a partir
da interpretação do gráfico,
Em um primeios alunos possam vincular
ro momento,
a ideia de imperialismo,
não é necesexploração de colônias e de
sário dividir
países não industrializados,
a turma. Para
à situação atual dos paíprodução de
ses africanos.Ressaltamos
texto final, a
também a possibilidade do
turma deverá
professor trabalhar por meio
ser dividida
de pesquisa as razões para
em grupos.
tais números presentes no
continente africano nos dias
de hoje. Assim, discutindo a
ideia de liberdade, independência, dependência, ruptura
e manutenção.

40 minutos

O material
poderia ser
impresso ou
projetado por
datashow ou
DVD.

A atividade que propomos
é para desenvolver no aluno
não só a sua habilidade de
leitura de textos de natureza distinta, mas também
fazer com que esse consiga
produzir em sala de aula seu
próprio conhecimento. Além
de fazê-lo interpretar os
diferentes tipos de texto, a
proposta da atividade é que
ele consiga produzir uma
pequena de coletânea de
textos que busque relacionar os países africanos com
as etnias existentes antes e
depois do neocolonialismo
do século XIX, podendo ainda perceber aspectos africanos presentes na identidade
cultural brasileira.

No início não
é necessário
a divisão da
turma, pois se
trataria apenas
da exposição
de mapas e
imagens a serem analisados
pelos alunos.
junto com o
seu professor.
Em um segundo momento a
turma deverá
ser dividida em
grupos, podendo cada um
deles se subdividir para que
os textos sejam
múltiplos.

90 minutos

Seção 3 − A Revolução Cubana
Tipos de
Atividades

Páginas no material do aluno

219 a 223

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Rivalidade:
EUA e Cuba.

Textos impressos a serem
distribuídos
para os alunos,
ou a apresentação dos
mesmos em
datashow.

Apresentação de dois momentos de Cuba a partir do
discurso de Fidel Castro. O
aluno terá a oportunidade
de interpretar os textos selecionados, a partir do auxílio
dado pelo professor que o
levará, por meio de perguntas, às marcações representativas dos discursos.

Não é necessário dividir a
turma.

45 minutos

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Brincando com
imagens

Datashow,
charges impressas ou
exposição das
charges em
sala.

A atividade tem um caráter
de síntese do conteúdo
estudado. Por meio da exposição das charges o aluno
poderá desenvolver sua capacidade de leitura do texto
imagético e de identificação
nos mesmos do conteúdo
trabalhado.

Em um primeiro momento,
não é necessário dividir
a turma. Para
produção de
texto final, a
turma deverá
ser dividida
em grupos.

25 minutos

O Mundo Bipolar

Data show ou
material impresso

conteúdo histórico estudado à sua representação gráfica, reconhecendo na fonte
as transformações decorrentes da Guerra Fria.

Não é necessário dividir a
turma

40 minutos
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Será que o fim
da Segunda
Guerra trouxe
a paz?

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Através de alguns questionamentos apontados pelo professor, o aluno deverá refletir
sobre o que foi a Segunda
Projetor ou
Guerra Mundial, e perceber
reprodução do que as rivalidades não foram
texto em folha extintas com o fim da Guerra.
para cada
Esse trabalho apresenta a
aluno
possibilidade de desenvolver
no aluno a interpretação de
textos de natureza distintas,
a partir de fontes imagéticas
e literárias.

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Não é necessário dividir a
turma.

20 minutos

Aspectos operacionais
O professor projetará com a utilização de um Datashow ou retroprojetor diferentes iconografias acerca da Segunda Guerra. O professor poderá escolher algumas dentre as muitas imagens disponíveis em:
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Imagens da Segunda Guerra.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?
aula=51420
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Durante a sequência das imagens, o professor poderá também utilizar o poema, Rosa de Hiroshima, de Vinícius
de Moraes, mais tarde musicado e gravado pelo grupo “Secos e Molhados”.

Rosa de Hiroshima
Autores: Vinicius de Moraes, Gerson Conrad

Pensem nas crianças

Da rosa da rosa

Mudas telepáticas

Da rosa de Hiroshima

Pensem nas meninas

A rosa hereditária

Cegas inexatas

A rosa radioativa

Pensem nas mulheres

Estúpida e inválida

Rotas alteradas

A rosa com cirrose

Pensem nas feridas

A anti-rosa atômica

Como rosas cálidas

Sem cor sem perfume

Mas, oh, não se esqueçam

Sem rosa sem nada

A letra da música está disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=30481

Aspectos pedagógicos
O professor poderá iniciar a aula levantando algumas indagações sobre o que é a guerra?
Por que as guerras acontecem? Seria a Segunda Guerra a continuação da Primeira? Quais relações existem entre as duas Grandes Guerras Mundiais? A Guerra serve aos interesses de alguém ... Quem? Será que as razões da guerra
foram somente econômicas? Será que pensar o conflito somente como uma guerra do imperialismo capitalista, ou
mesmo, de interesses da classe burguesa responde a todas as questões da análise conjuntural?
Lembrar-se da crise do capitalismo no período Entre Guerras: crise de 1929, crescimento da URSS, da ascensão
dos Estados Totalitários, do Fascismo, Nazismo e Franquismo.
Paralelo às indagações, o professor deverá mostrar as imagens escolhidas e levar os alunos a interpretá-las,
relacionando-as com o conteúdo dado.
Em um momento posterior deverá expor a letra do poema/música, Rosa de Hiroshima, e conduzir os alunos
a conclusões sobre a natureza da guerra, e sobre a demonstração de força por parte dos EUA através da eclosão da
bomba atômica.
Por fim, o professor deverá pedir a turma, dividida em grupo ou não, a produção de um texto, a partir do
conteúdo analisado, sobre o que significou a guerra estudada, a demonstração de força e as suas consequências na
formação da Ordem Bipolar.
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A correção dos textos poderá ser realizada em conjunto com a própria turma a partir de uma leitura coletiva
dos trabalhos ou de uma exposição oral das conclusões de cada grupo.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

A Corrida espacial: quem
será o primeiro
a chegar a
Lua?

Material
Necessário

Quadro de
anotações ou
cartaz com
frases e cenas
da corrida
espacial ou
data-show.

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

O conteúdo sobre a Guerra
Fria, seus conflitos e a ordem
bipolar pode ser introduzido
a partir da corrida espacial
entre os EUA e URSS,
ocorrida durantes os anos
de 1957 a 1975. As frases
Não é
dos dois astronautas: “A
necessário
Terra é azul” e “Um pequeno dividir a turma.
passo para um homem
e um grande passo para
humanidade”, também
podem ser utilizadas como
símbolos desta corrida
armamentista.

Tempo
Estimado

20 minutos

Aspectos operacionais
O professor poderá escrever ou projetar frases e dados sobre a corrida espacial, e abrir uma discussão sobre o
que foi a corrida espacial e o que ela representou para as duas potências
O professor poderá obter informações em www.pt.m.wikipedia.org
Frases:

Yuri Gagary: “A Terra é azul”
“Olhei para todos os lados, mas não vi Deus”
Neil Armstrong: “Este é um pequeno passo para o Homem, um salto gigantesco para a Humanidade”.
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Imagens:

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24023

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41579
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrida_espacial

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrida_espacial

Ciências Humanas e suas Tecnologias • História

81

Nomes de naves:
 Sputnik 1, Vostok 1
 Apollo 8 , Apollo 11

Aspectos pedagógicos
O professor deve destacar como a corrida espacial esteve intimamente ligada à disputa pela hegemonia mundial durante a Guerra Fria.

Seção 1 − A Guerra Fria – A ordem Bipolar
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Muro de Berlim: Divisor de
mundos.

Páginas no material do aluno

206 a210

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Material para
exibição de
imagem (DVD
ou datashow)
ou imagens
impressas

O objetivo central da atividade é desenvolver no aluno a habilidade de interpretação de fontes imagéticas e
capacitar o aluno de a partir
da leitura da imagem saber
relacioná-la ao conteúdo
especifico representado na
mesma. Para tal será apresentado iconografias ligado
ao tema.

Não é necessário dividir a
turma.

40 minutos

Aspectos operacionais
O professor deverá selecionar a partir dos links abaixo, imagens que possam ser trabalhadas com os alunos de
forma que o seu conteúdo leve à discussão temas relacionados com: Guerra fria, Ordem Bipolar, Bloco capitalista e
bloco socialista.
O importante é que as imagens selecionadas possuam objetos, símbolos ou representações que possam servir
de ponto de partida para a análise do aluno e a interação com o conteúdo.
O professor poderá escolher uma das imagens a seguir:
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28705

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Muro_de_berlim

Aspectos pedagógicos
1. O trabalho inicial do professor é de localizar a imagem no tempo e espaço, ou melhor, fazer uma rápida introdução sobre o conteúdo que se quer alcançar e sua conjuntura histórica. Na verdade esse trabalho inicial
representa a ideia de transformar a imagem em fonte histórica, pois a partir da sua interpretação, a turma,
junto com o professor, chegará a conclusões sobre a temática da atividade.
2. O professor pode trabalhar o que significou, na época , a divisão da Alemanha. A importância dessa partilha para a URSS e para os EUA. Poderia também perguntar o que os alunos conhecem sobre os sistemas
capitalista e socialista.
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3. Utilizando o quadro de anotações para escrever as respostas dadas pela turma, pode-se iniciar um debate
sobre as características de cada sistema, relacionando-as ao tema da seção: a Guerra Fria e Ordem Bipolar.
4. O professor colocará as imagens em exposição e chamará atenção da turma para detalhes que demonstram o que foi dito e escrito pela turma e pelo professor. As imagens deverão representar o link entre o
conteúdo trabalhado, o conteúdo apreendido pelos alunos e seu conhecimento prévio sobre o tema.
5. Por fim cada grupo deverá apresentar suas conclusões em forma de texto próprio. Localizado no tempo e
no espaço, sempre fazendo referêrencia aos objetos expostos nas imagens.
6. O texto deverá ser uma síntese de todo o percurso feito pelo aluno: Conteúdo dado pelo professor, conteúdo discutido em sala, observação e interpretação das imagens e finalmente a apresentação das relações
possíveis entre imagem e conhecimento histórico.

Seção 1 − A Guerra Fria – A ordem Bipolar
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

O Cinema
como fonte
histórica.

Material
Necessário

Material para
exibição de
imagem (DVD
ou datashow)
ou imagens
impressas

Páginas no material do aluno

206 a210

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Através de trechos (ou na
íntegra) do filme: Adeus,
Lenin! ou Good Bye, Lenin!
(filme alemão de 2003,
121minutos, dirigido por
Wolfgang Becker ), o professor poderá trabalhar a
Revolução Russa e a queda
do Muro de Berlim

Em um primeiro momento,
para a exibição
dos trechos
do filme, não
é necessário
dividir a turma.
Para produção
de texto final,
trabalho individual ou em
grupo.

200 minutos
(caso o professor queira
exibir o filme
completo em
horário de
aula)

Aspectos operacionais
O filme Adeus, Lenin! pode ser utilizado como um recurso grandioso para o tema dessa seção. O filme marca,
com bom humor, a queda do muro de Berlim e as realidades distintas da Alemanha, antes dividida. O modo de vida,
a visão de mundo das duas Alemanhas (Oriental e Ocidental ou capitalista e socialista), que a partir da queda do
muro passam a ter que conviver lado a lado. Mudanças comportamentais, sociedade de consumo, ideologia política,
socialismo de Estado, são alguns dos temas que podem ser abordados pelo professor a partir da exibição do filme.
O objetivo central da atividade é desenvolver no aluno a observação e a interpretação da linguagem cinematográfica como fonte histórica. Portanto, como produto final, a proposta é a produção de um texto a partir do roteiro
de observação dado pelo professor.
O professor poderá introduzir o conteúdo da atividade fazendo observações sobre a conjuntura histórica do
filme: a Queda do Muro de Berlim. É importante que o professor construa um roteiro de observação para seus alunos
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e, assim, guie a construção de um texto pelos estudantes.
O professor deverá observar antecipadamente:
a. uma ficha catalográfica do filme.
b. seleção do conteúdo presente no filme e qual deverá ser privilegiado na atividade.
c. após a seleção do conteúdo desejado, é necessário uma seleção de cenas que deverão servir de base
para iniciar a discussão do filme e do conteúdo desejado.
d. no dia da exibição do filme, o professor deverá entregar a cada aluno ou colocar no quadro da sala as
cenas que devem merecer especial atenção e o conteúdo presente no filme.
e. após a exibição do filme, o professor deverá discutir com a turma as impressões dos alunos sobre o
filme, e , cada cena por ele destacada para observação. Na sequência deve demonstrar aos alunos a
relação entre as cenas e o conteúdo.
f. por fim, ao coletar as impressões e discutir as cenas, deverá pedir o trabalho final, onde cada aluno deverá optar por uma das cenas selecionadas e, em texto próprio, demonstrar a relação com o conteúdo
estudado.
Ex.: Cena de propaganda de refrigerante – conteúdo sociedade capitalista X sociedade socialista. Por meio do
comentário da cena marcar as diferenças entre as sociedades em questão.

Aspectos pedagógicos
O inicio da atividade é marcado por um diálogo entre professor e aluno, destacando a ideia de que o filme a
ser visto é um aspecto facilitador da aprendizagem e pode ser uma fonte histórica preciosa quando bem utilizada.
Após essa introdução, o professor apresentará um roteiro para observação e interpretação do filme, que servirá de
base para confecção do texto final.
O professor deverá confeccionar esse roteiro de observação, antes de propor a atividade a turma.
OBS.: Este trabalho necessitará de consulta ao material do aluno ou de algum texto (ou livro) que servirá de
base para sua elaboração.
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Seção 2 − E a liberdade vem chegando!!! Será?
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

E a liberdade
vem chegando!!! Será?

Material
Necessário

Material para
exibição de
imagem (DVD
ou datashow)
ou gráfico impresso.

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

211 a 218
Divisão da
Turma

A atividade busca trabalhar a
habilidade de interpretação
de gráficos e tabelas pelo
aluno. O objetivo central
do trabalho é que, a partir
da interpretação do gráfico,
Em um primeios alunos possam vincular
ro momento,
a ideia de imperialismo,
não é necesexploração de colônias e de
sário dividir
países não industrializados,
a turma. Para
à situação atual dos paíprodução de
ses africanos.Ressaltamos
texto final, a
também a possibilidade do
turma deverá
professor trabalhar por meio
ser dividida
de pesquisa as razões para
em grupos.
tais números presentes no
continente africano nos dias
de hoje. Assim, discutindo a
ideia de liberdade, independência, dependência, ruptura
e manutenção.

Tempo
Estimado

40 minutos

Aspectos operacionais
Partindo da observação da análise do gráfico por meio de questionamentos, levar os alunos a perceberem o
estado de crise social do continente africano.
A partir dessa constatação, iniciar um debate onde devem ser procuradas as causas de tal crise. O professor
deverá levar os alunos a trabalharem ou recordarem temas como: imperialismo, capitalismo monopolista, partilha da
África, e, finalmente, os processos de independência do continente africano.
Buscar discutir com os alunos, utilizando o próprio material do aluno, as ideias de liberdade, independência,
dependência, manutenção e ruptura.
Por fim, pedir aos alunos que se dividam em grupo e construam um pequeno texto a ser apresentado oralmente para toda a turma, sobre as razões da crise africana.
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=30667
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Genocídio em Ruanda
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52244

Disponivel em http://www.idisa.org.br/site/documento_7031_0__a-saude-e-o-preco-do-desenvolvimento-.html

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Demografia_da_%C3%81frica
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Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Demografia_da_%C3%81frica

Aspectos pedagógicos
1. O professor deverá demonstrar a metodologia da leitura de uma tabela ou um gráfico, e chamar atenção
dos alunos para os aspectos que formam as coordenadas do gráfico.
2. 2. Estimular a percepção dos alunos para a crise social mostrada pelos gráficos, levar a turma à discussão
das razões desta crise e, a seguir, debater as questões relacionadas às ideias de independência e liberdade.
3. Por fim o professor deverá pedir aos alunos uma conclusão escrita sobre os dados do gráfico aliados ao
conteúdo trabalhado.
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Seção 2 − E a liberdade vem chegando!!! Será?
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Quem são os
africanos...

Páginas no material do aluno

211 a 218

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O material
poderia ser
impresso ou
projetado por
datashow ou
DVD.

A atividade que propomos
é para desenvolver no aluno
não só a sua habilidade de
leitura de textos de natureza distinta, mas também
fazer com que esse consiga
produzir em sala de aula seu
próprio conhecimento. Além
de fazê-lo interpretar os
diferentes tipos de texto, a
proposta da atividade é que
ele consiga produzir uma
pequena de coletânea de
textos que busque relacionar os países africanos com
as etnias existentes antes e
depois do neocolonialismo
do século XIX, podendo ainda perceber aspectos africanos presentes na identidade
cultural brasileira.

No início não
é necessário
a divisão da
turma, pois se
trataria apenas
da exposição
de mapas e
imagens a serem analisados
pelos alunos.
junto com o
seu professor.
Em um segundo momento a
turma deverá
ser dividida em
grupos, podendo cada um
deles se subdividir para que
os textos sejam
múltiplos.

90 minutos

Aspecto operacionais
O professor deverá apresentar mapas onde os alunos possam identificar as etnias presentes no continente
africano, as divisões presentes antes e depois do neocolonialismo do século XIX e por fim um mapa atual.
Alguns mapas propostos na atividade acima podem ser utilizados, como:
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=30667

Ou alguns presentes no material do aluno:

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Colonial_Africa_1913_map.svg
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Africa_independence_dates.svg

Fonte: http://www.geledes.org.br/areas-de-atuacao/educacao/planos-de-aula/
planos-mais-lidos/22218-mapas-de-etnias-nacoes-e-paises-no-continenteafricano
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Aspectos pedagógicos
Após o professor apresentar à turma mapas e imagens de diferentes naturezas, peça aos alunos que separem
as etnias existentes no continente africano, que demarquem a área geográfica que cada uma delas ocupava antes
da presença europeia. Feito o mapeamento das etnias, busquem localizá-las atualmente.aos alunos que separem as
etnias existentes no continente africano, que demarquem a área geográfica em que cada uma delas ocupava antes
da presença europeia. Após o mapeamento das etnias ser feito, busquem localizar atualmente essas etnias. E depois,
observar a divisão política pós-descolonização. É importante chamar a atenção dos alunos para os conflitos da região,
buscando levá-los a estabelecer relação com a divisão territorial dos países que não coincidem com as etnias.
O interessante é fazer um grande painel de imagens, mapas, gráficos, etc.
O professor também poderá instigar seus alunos a relacionar e buscar tais etnias no Brasil. Para isso é interessante o quadro apresentado abaixo, uma adaptação do que está disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Grupos_%C3%A9tnicos_da_%C3%81frica

Nações e regiões fora da África com importantes populações de ascendência africana:
Continente / País

População do país

Afrodescendentes

População de Negros/
Mestiços

Caribe

39,148,115

73.2%

22,715,518

Haiti

8,924,553

97.5%

8,701,439

República
Dominicana

9,507,133

84.00%

7,985,991

Cuba

11,423,925

10%

1,126,894

Jamaica

2,804,332

97.4%

2,731,419

Trinidad e Tobago

1,047,366

58.00%

607,472

Porto Rico

3,958,128

8-15%

39,581*

Bahamas

307,451

85.00%

209,000

Barbados

281,968

90.00%

253,771

Antilhas Holandesas

225,369

85.00%

191,564

Santa Lúcia

172,884

82.5%

142,629

São Vicente e
Granadinas

118,432

85.00%

100,667

Ilhas Virgens

108,210

79.70%

86,243

Granada

90,343

95.00%

81,309

Antigua e Barbuda

78,000

94.90%

63,000

Bermudas

66,536

61.20%

40,720
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Saint Kitts e Nevis

39,619

98.00%

38,827

Ilhas Cayman

47,862

60.00%

28,717

Ilhas Virgens
Britânicas

24,004

83.00%

19,923

Ilhas Turks e Caicos

26,000

34.00%

18,000

Europa

590,856,462.00

2.4%

8,017,583

França

62,752,136*

Reino Unido

60,609,153

3.0% (inc. partial)

2,015,400

Itália

59,448,163

1.3%

755,000

Espanha

40,397,842

1.3%

505,400

Alemanha

82,000,000

0.6%

500,000

Rússia

141,594,000

0.12%

400,000

Países Baixos

16,491,461

1.8%

300,000

Portugal

10,605,870

2.0%

201,200

República da Irlanda

4,339,000

1.1%

43,000

Polônia

38,082,000

0.002

4,500

Ásia

?

?%

?

Israel

7,282,000

1.7%

127,000

Japão

127,756,815

?%

10,000 -

Índia

1,132,446,000

.003%

30,000

China

1,321,851,888

?%

8,000+

América do Sul/
América Central

425,664,476

23.9%

101,532,873

Belize

301,270

31.00%

93,394

Guatemala

13,002,206

2.00%

260,044

El Salvador

7,066,403

< 0.01%

0*

Honduras

7,639,327

2.00%

152,787

Nicarágua

5,785,846

9.00%

520,726

Costa Rica

4,195,914

3.00%

125,877

Panamá

3,292,693

14.00%

460,977

Colômbia

45,013,674

21.00%

9,452,872

Venezuela

26,414,815

2.5%

2,641,481 - 6,999,926*

Guyana

770,794

36.00%

277,486

5% (inc. French Guiana and
other territories)

3,000,000

Suriname

475,996

47.00%

223,718

Guiana Francesa

199,509

66.00%

131,676

Brasil

191,908,598

44.70%

85,783,143

Equador

13,927,650

3.00%

417,830

Peru

29,180,899

3.00%

875,427

Bolívia

9,247,816

1.1%

108,000

Chile

16,454,143

< 0.1%

0*

Paraguai

6,831,306

< 0.1%

0*

Argentina

40,677,348

< 0.1%

0*

Uruguai

3,477,778

4.00%

139,111

América do Norte

440,244,038

11.8%

39,264,514

Estados Unidos

298,444,215

12.90%

38,499,304

Canadá

33,098,932

2.7%

783,795

México

108,700,891

<1.00%

103,000

Austrália

21,000,000

0.9% (includes partial)

248,605

Total

5,821,000,000

2.9%

168,879,165

Oceania

Ao final do debate, os grupos devem ser reunir para produção de textos a partir dos mapas e imagens e suas
conclusões. O professor deverá recolher e corrigir os textos, unindo todos formando uma coletânea.

Seção 3 − A Revolução Cubana
Tipos de
Atividades

Páginas no material do aluno

219 a 223

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Rivalidade:
EUA e Cuba.

Textos impressos a serem
distribuídos
para os alunos,
ou a apresentação dos
mesmos em
datashow.

Apresentação de dois momentos de Cuba a partir do
discurso de Fidel Castro. O
aluno terá a oportunidade
de interpretar os textos selecionados, a partir do auxílio
dado pelo professor que o
levará, por meio de perguntas, às marcações representativas dos discursos.

Não é necessário dividir a
turma.

45 minutos
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Aspectos operacionais
O professor deverá antes de apresentar os discursos, fazer uma seleção prévia dos aspectos que deseja abordar. Após essa seleção, deverá editar os discursos para que esses possam ser trabalhados no tempo estimado. Portanto, o texto dos discursos apresentados para os alunos são trechos que passaram por uma seleção prévia e que, por
meio de questionamentos feitos pelo professor, levarão os alunos a concluírem sobre os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais que exemplificam a rivalidade entre EUA e Cuba. Os discursos estão disponíveis em: www.
pt.m.wikiquote.org /wiki/Fidel_Castro
Alguns discursos ou pronunciamentos sugeridos:

“16 de abril de 1960”
“3 de agosto de 1985”
“8 de junho de 2002”
“1 de maio de 2003”
“25 de abril de 2003”

Aspectos pedagógicos
1. O professor destacará alguns aspectos da conjuntura política mundial após a Segunda Guerra Mundial,
pois é necessário que o aluno entenda o contexto de emergência da Guerra Fria e compreenda a polarização do mundo a partir dos EUA e da URSS, pautados respectivamente sobre as ideias comunistas e capitalistas. O professor poderá destacar e questionar a posição de Cuba antes da Revolução, fazendo referência
à Emenda Platt, por exemplo, para, assim, apresentar os discursos selecionados. por exemplo. Para assim
apresentar os discursos selecionados.
2. Após a rápida exposição sobre a conjuntura das épocas em que os discursos foram produzidos, o professor poderá ler em voz alta com seus alunos os textos apresentados.. Durante a própria leitura o professor
poderá mapear com seus alunos as partes consideradas mais relevantes para a análise comparativa entre
os discursos.
3. Após a leitura, apresente questionamentos, como:
a. Por quantas vezes o Primeiro Ministro Fidel Castro faz referência aos EUA? Lembre aos alunos que o
número de citações aos EUA demonstra a importância dada a este país:
b. Quais as principais críticas feitas por Fidel Castro aos EUA? As críticas foram no sentido de apoio ou
oposição?
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c. O professor tem a opção de pedir aos alunos que destaquem dos textos os trechos que justifiquem as
suas repostas.
d. Após discussão realizada com o professor, os alunos poderão de forma oral expor sua seleção de trechos, justificando cada destaque dado e suas considerações finais e conclusivas com relação a aspectos
discordantes entre EUA e Cuba, vista por meio do discurso de Fidel Castro.

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Brincando com
imagens

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Datashow,
charges impressas ou
exposição das
charges em
sala.

A atividade tem um caráter
de síntese do conteúdo
estudado. Por meio da exposição das charges o aluno
poderá desenvolver sua capacidade de leitura do texto
imagético e de identificação
nos mesmos do conteúdo
trabalhado.

Em um primeiro momento,
não é necessário dividir
a turma. Para
produção de
texto final, a
turma deverá
ser dividida
em grupos.

25 minutos

Aspectos operacionais
O professor deverá apresentar charges relacionadas ao tema da unidade. Como sugestões, apresentamos:

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53225
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27998

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27998

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=38160
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28705

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53225

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25673
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=28723&secao=espaco&reque
st_locale=es

Aspectos pedagógicos
O professor poderá apresentar diversas charges sobre o mundo bipolar, a Guerra Fria, a descolonização da
África e Ásia, o “Terceiro Mundo” e Revolução Cubana.
A partir das imagens, o professor deverá estimular a turma a recorda-se do conteúdo analisado nesta unidade.
Chamando atenção para leitura do texto imagético, o professor deverá pedir aos alunos que descrevam as imagens,
relacionando-as com o conteúdo trabalhado. Por fim, a proposta é que todos elaborem um texto próprio, sintetizando a conjuntura do fato apresentado pelas charges, o ponto de vista do autor e a opinião do aluno - se concorda ou
discorda da visão do autor. O aluno deve justificar sua opinião
Cada grupo discutirá se o fim de uma guerra implica ou não no término das oposições e rivalidades entre os
países envolvidos, e anotará suas reflexões separadamente. Serão escolhidos dois relatores que poderão fazer a exposição de forma oral. A proposta é que esses alunos consigam construir um texto histórico a partir destas reflexões
e com esses dados o professor poderá introduzir múltiplos debates em que se colocam questões ligadas a conflitos
não apenas da Segunda Guerra Mundial, mas estendendo-se aos dias atuais.
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Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O Mundo
Bipolar

Data show ou
material impresso

conteúdo histórico estudado à sua representação gráfica, reconhecendo na fonte
as transformações decorrentes da Guerra Fria.

Não é necessário dividir a
turma

40 minutos

Aspectos operacionais
Como complementação, o professor poderá projetar o mapa proposto. junto com o professor, o aluno deverá
chegar a algumas conclusões sobre o mundo bipolar, a Guerra Fria, a sua relação com o mundo de hoje. O professor
deve estimular a pesquisa do aluno em seu material didático. Existe a necessidade do acesso ao mapa por todos os
alunos e dos questionamentos do professor. Como complementação, o professor poderá projetar o mapa proposta.

Mundo bipolar. http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Guerra_Fria_alian%C3%A7as_em_1947-1953.png
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Aspectos pedagógicos
O professor deverá apresentar o mapa à turma, ler detalhadamente as informações dadas pelo mapa, e lançar
algumas questões e tarefas como:
a. dividir em dois grupos os países socialistas e capitalistas conforme a marcação do mapa.
b. verificar as áreas mais desenvolvidas e populosas do mapa.
c. verificar a importância estratégica (economicamente e geograficamente) dos países dos continentes
africano e asiático, que formaram o “Terceiro Mundo”
d. Apresentar relações com o mundo atual, como por exemplo: Queda da URSS, originando repúblicas independentes, por meio de uma consulta a diversas fontes (aula em laboratório de informática, ou, aula
com auxílio de computadores, ou quaisquer outros instrumentos com acesso a internet).
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M aterial

do

P rofessor

Volume 1 • Módulo 3 • História • Unidade 8

O Brasil e a
América Latina
na Guerra Fria
Denise da Silva Menezes do Nascimento, Gilberto Aparecido Angelozzi, Gracilda
Alves, Gustavo Pinto de Sousa, Inês Santos Nogueira, José Ricardo Ferraz, Marcia
Cristina Pinto Bandeira de Mello, Marcus Ajuruam de Oliveira Dezemone, Nilton
Silva Jardim Junior, Priscila Aquino Silva, Rafael Cupello Peixoto, Renata Vittoretti e
Sabrina Machado Campos

Introdução
Caro Professor,
Começamos nosso trabalho em História na Nova EJA, com algumas sugestões de abordagens pedagógicas que já foram desenvolvidas com sucesso em
sala de aula. Professores como você, que conhecem a realidade da rede, trocaram
suas experiências, no que resultou em algumas propostas que poderão ser acrescidas e mescladas aos seus roteiros, ações e atividades. Procura-se assim, nessa
parceria que se inicia, construirmos em conjunto estratégias que permitam discutir os mecanismos de seleção daquilo que é lembrado do passado na produção
da memória individual e coletiva.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos as características principais da unidade que trabalharemos.

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade

História

1

3

8

4 aulas

Titulo da unidade

Tema

O Brasil e a América Latina na Guerra Fria

A Guerra Fria na América Latina: populismo, experiência democrática e o anticomunismo latino-americanos.

Objetivos da unidade
Relacionar o anticomunismo na América Latina e a Guerra Fria.
Caracterizar o populismo latino americano.
Reconhecer os alcances e limites da experiência democrática brasileira de 1945 a 1964;
Compreender o debate sobre o desenvolvimento do país nas décadas de 1950 e 1960.
Reconhecer os impactos das transformações econômicas e sociais daquele período no Brasil de hoje
Seções

Páginas no material
do aluno

O Brasil e a América Latina na Guerra Fria

237 a 246

A democracia no Brasil

247 a 254

Democracia no Brasil/A busca do desenvolvimento e seus desdobramentos

254 a 259

A seguir, serão oferecidas algumas atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique, portanto,
a relação entre cada seção deste documento e os conteúdos do Material do Aluno.
Você terá um amplo conjunto de possibilidades de trabalho.
Vamos lá!
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Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Título da
Atividade

A intromissão
estadunidense
nos assuntos
do Brasil nos
anos 1960
– Quais as
razões?

Título da
Atividade
Em sintonia
com o povo:
os governos
populistas na
América Latina
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Tempo
Estimado

50 minutos

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

–

Por meio da leitura de
texto de um historiador
contemporâneo, os
alunos deverão refletir
sobre os mecanismos e as
motivações dos EUA para
interferirem em assuntos do
Brasil e da América Latina
nos anos 1960.

Não é
necessário
dividir a
turma..

50 minutos

Seção 1 − O Brasil e a América Latina na Guerra Fria
Tipos de
Atividades

Divisão da
Turma

A turma deve
Analisar os impactos das
ser divida com
obras financiadas com
pelo menos
recursos da Aliança para o
um grupo para
Progresso no Rio de Janeiro.
cada imagem.

A Aliança para
o Progresso no
Rio de Janeiro

Tipos de
Atividades

Descrição Sucinta

Material
Necessário

–

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

237 a 246
Divisão da
Turma

Ler e interpretar um texto
sobre a vida de Evita Perón
Não é
buscando identificar os
necessário
elementos que caracterizam dividir a turma.
um governante populista.

Tempo
Estimado

40 minutos

Seção 1 − O Brasil e a América Latina na Guerra Fria
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

O poder da
imagem

237 a 246

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

–

Discutir através de dois textos o papel da propaganda,
do marketing e da mídia
na formação da opinião
pública, seja no auxilio para
a eleição de presidentes da
República no Brasil, seja na
criação de discursos anticomunistas na América Latina.

Não é necessário dividir a
turma

50 minutos

Seção 2 − A democracia no Brasil
Tipos de
Atividades

Páginas no material do aluno

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Ele não sai
da cabeça do
povo: Vargas e
o trabalhismo

–

Interpretação de imagem
produzida pelo DIP

A visão popular do governo
JK

–

Interpretação de folheto da
literatura de cordel sobre o
governo JK

Páginas no material do aluno

247 a 254
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Turma dividida
em grupos de 20-30 minutos
cinco alunos

Não há necessidade de divisão da turma

20-30 minutos
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Seção 2 − A democracia no Brasil
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

O “complexo
de vira-latas”
e o subdesenvolvimento

Título da
Atividade

As facetas do
golpe militar
de 1964
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247 a 254

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

–

Leitura dos artigos dos jornalistas Nelson Rodrigues,
“Complexo de vira-latas”,
e de José Lins do Rego, “O
povo sem sorte”, procurando
discutir as apropriações da
derrota para a construção
de uma identidade nacional
brasileira, relacionado-a à
discussão sobre o subdesenvolvimento.

Turma organizada em
dois grandes
grupos

50 minutos

Seção 3 − A busca do desenvolvimento
e seus desdobramentos
Tipos de
Atividades

Páginas no material do aluno

Páginas no material do aluno

254 a 259

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

–

Análise de textos de historiadores sobre o golpe de 1964.
Busca-se discutir as diferentes demandas sociais que
foram postas naquela conjuntura, percebendo o golpe
militar de 1964 como mecanismo apoiado pela elite dirigente e a classe média brasileira que procurou garantir
a defesa de seus interesses
e privilégios ao defenderem
a manutenção da ordem
social vigente e proporem
um projeto político de Brasil,
que percebia os movimentos
sociais e de esquerda como
ameaças aos interesses da
nação brasileira.

Turma organizada em
dois grandes
grupos

50 minutos

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

As forças policiais como
“salvadoras” da
pátria

–

Leitura, análise e interpretação de texto.

–

– minutos

O desenvolvimentismo
brasileiro: uma
saga

Observe a
tabela abaixo
sobre o Plano
de Metas do
governo JK:

Leitura, análise e interpretação de tabelas e texto.

Não existe a
necessidade
de separar a
turma

–
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

A Aliança para
o Progresso no
Rio de Janeiro

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

A turma deve
Analisar os impactos das
ser divida com
obras financiadas com
pelo menos
recursos da Aliança para o
um grupo para
Progresso no Rio de Janeiro.
cada imagem.

Tempo
Estimado

50 minutos

Aspectos operacionais
Exibição das imagens no data show ou distribuição de uma cópia de apenas uma imagem diferente para cada
grupo.
Obras com recursos da Aliança Para o Progresso no Brasil iniciadas durante o governo de Carlos Lacerda (19601965) no Estado da Guanabara (1960-1975)

Parque Brigadeiro Eduardo Gomes – Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ

Disponível em: http://www.riofilmcommission.rj.gov.br/locacoes/img/lightbox/aterro_do_flamengo__pedro_kirilos_1282587309.jpg. Acesso em 16/01/2014
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Réplica da Estátua da Liberdade na Vila Kennedy – Rio de Janeiro, RJ

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/voce-manda/2012/04/11/monkey-news.htm#fotoNav=11 Acesso em 16/01/2014

Trevo das Forças Armadas – Centro do Rio de Janeiro

Disponível em: http://fotos.estadao.com.br/caos-no-rio-transito-caotico-no-rio-apos-deslizamento-que-provocou-o-fechamento-do-tunel-reboucas,galeria,248,5523,,,,0.htm Acesso em 16/01/2014

Ciências Humanas e suas Tecnologias • História

111

Túnel Rebouças – Galeria Cosme Velho-Lagoa

Disponível em: http://extra.globo.com/noticias/rio/40-anos-do-tunel-reboucas-779354.html Acesso em 16/01/2014

Túnel Rebouças – Galeria Rio Comprido-Cosme Velho

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:TunelReboucas.jpg Acesso em 16/01/2014
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Se o professor quiser poderá procurar outras imagens de obras realizadas com recursos da Aliança para o
Progresso que tenham uma maior relação com a região em que seus alunos vivem. Por exemplo: a canalização do
Rio Guandu, a construção da Vila Aliança em Bangu, o túnel Santa Bárbara, o trevo das Forças Armadas, ligando a Av.
Presidente Vargas a Radial Oeste, etc...

Texto
Em parte como reação à Revolução Cubana (1959), a América Latina tornou-se uma das mais importantes prioridades da agenda externa dos Estados Unidos no início da década de 1960. Em 1961, a administração John Fitzgerald Kennedy criou a Aliança para o Progresso, um programa que oficialmente pretendia promover o uma aliança dos
Estados Unidos com os países latino-americanos para promover o desenvolvimento econômico. Tratava-se do combate à "ameaça comunista". Tendo em vista sua importância geopolítica, o Brasil foi o país latino-americano que mais
recebeu investimentos do então novo programa de política externa dos Estados Unidos no início da década de 1960.
PEREIRA, Henrique Alonso. Os Estados Unidos e a Aliança para o Progresso no nordeste brasileiro. Disponível em: http://
www.sbpcnet.org.br/livro/58ra/senior/RESUMOS/resumo_539.html Acesso em 16/01/2014.

Aspectos pedagógicos
Divida a turma em grupos e atribua pelo menos uma imagem para cada um.
Peça para que cada grupo faça uma análise da importância da obra para o local e a cidade do Rio de Janeiro,
nos anos 1960 e nos dias de hoje. Em seguida, explique que essas obras foram financiadas, em parte ou totalmente,
pela Aliança para o Progresso. Talvez seja necessário explicar o que é financiamento antes. Se necessário, apresente
um pequeno texto no datashow sobre a Aliança para ajudar na sua explicação.
Em seguida, peça para que cada grupo construa um pequeno texto, com base no que foi discutido na unidade.
Relacionando os impactos da obra para a população aos interesses dos EUA no Brasil naquele período.
Quando os grupos tiverem terminado seus textos, peça para que um ou dois membros façam a leitura do texto
em voz alta, para a turma. Em seguida, os grupos que escutaram devem fazer comentários orais, tanto sobre a importância da obra, quanto sobre as motivações estadunidenses, concordando, discordando ou complementando o que
escutaram enquanto a imagem da obra é exibida no projetor. Atue como mediador, valorizando as opiniões, mas se
necessário, levantando questões sobre aquelas que se afastem da discussão.
Por fim, procure sistematizar os resultados no quadro.
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

A intromissão
estadunidense
nos assuntos
do Brasil nos
anos 1960
– Quais as
razões?

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

–

Por meio da leitura de
texto de um historiador
contemporâneo, os
alunos deverão refletir
sobre os mecanismos e as
motivações dos EUA para
interferirem em assuntos do
Brasil e da América Latina
nos anos 1960.

Não é
necessário
dividir a
turma..

50 minutos

Aspectos operacionais
Distribua cópias ou mostre no datashow o texto do historiador Carlos Fico, extraído do livro O Grande Irmão.
Foi no contexto da campanha para as eleições parlamentares de 1962 que a intervenção norte-americana no
processo político brasileiro intensificou-se, ultrapassando, em muito, os níveis "normais" de propaganda ideológica que
os Estados Unidos habitualmente faziam em qualquer país, enaltecendo os costumes norte-americanos e defendendo o
capitalismo contra o comunismo. O próprio embaixador Lincoln Gordon confessou que foram gastos, pelo menos, US$
5 milhões de dólares para financiar a campanha eleitoral dos candidatos favoráveis à política norte-americana e opositores de Goulart. Naturalmente, a autorização para tal intervenção foi dada pelo presidente Kennedy. (...)
Tanto quanto o financiamento de campanha de candidatos ao pleito de 1962, também era totalmente irregular o direcionamento de recursos financeiros para os governos estaduais, que o governo Kennedy adotou, ultrapassando a autoridade do governo federal e caracterizando uma intromissão descabida. (...) A estratégia foi adotada
para evitar que recursos da Aliança para o Progresso, reservados para obras de impacto ou quaisquer iniciativas que
favorecessem a imagem dos Estados Unidos, fossem parar nas mãos do governo federal ou de governadores que criticavam os Estados Unidos, como os esquerdistas Leonel Brizola e Miguel Arraes. (...) A embaixada dos EUA afirmava
que Arraes "cubanizaria" o Brasil se chegasse ao poder.
(FICO, Carlos. “João Goulart e a Operação Brother Sam”. In: O Grande irmão: da operação Brother Sam aos anos de chumbo.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, pp. 65-123, pp. 77-78.)

Peça para que cada aluno faça a leitura do texto em silêncio, anotando as palavras desconhecidas e todos os
nomes próprios mencionados. Em seguida, para garantir o entendimento do texto, seria conveniente perguntar aos
alunos se há alguma palavra cujo significado não foi entendido. Esclareça qualquer termo ou expressão que possa
ter causado estranhamento. Para dar um bom exemplo, não tema recorrer ao dicionário. Liste no quadro os nomes
identificados pelos alunos. Comente o papel de cada um deles naquele contexto. Por exemplo: John Kennedy, presidente dos EUA de 1961 até seu assassinato em 1963; Lincoln Gordon, embaixador dos EUA no Brasil; Leonel Brizola, do
PTB, governador do Rio Grande do Sul até 1962 e depois, deputado federal eleito pelo antigo Estado da Guanabara;
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Miguel Arraes, do PSB, governador de Pernambuco, os dois últimos, políticos de esquerda. Esclarecidos as palavras e
os nomes mencionados, coloque a seguinte questão: "Qual o tema do texto?" ou "Do que trata o texto?". Procure estimular os alunos a perceberem, por conta própria, que o texto trata da intervenção dos EUA em assuntos brasileiros.
É possível que se sobressaiam dois aspectos: o financiamento das campanhas em 1962 e os investimentos da Aliança
para o Progresso. Discuta com eles o porquê da importância da vitória de políticos afinados com os valores estadunidenses e os impactos para a população, no passado e no presente, de obras como as financiadas pela Aliança Para
o Progresso. Como conclusão dessa atividade inicial, estimule-os a identificarem em passagens do texto, as razões
para essa intervenção dos EUA. Espera-se, a partir do texto, que dois trechos sejam identificados: "enaltecendo os
costumes norte-americanos e defendendo o capitalismo contra o comunismo" e a ideia de evitar uma "cubanização"
do Brasil. Uma possibilidade interessante para a conclusão é destacar que as ações dos EUA não se limitaram àquelas
descritas no texto, mas que chegariam mesmo a enviar armas e tropas para apoiar golpistas no Brasil em 1964. É muito importante destacar que o que aconteceu com o Brasil também foi observado em outros países da América Latina,
relacionando assim o texto ao conteúdo da unidade.

Seção 1 − O Brasil e a América Latina na Guerra Fria
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade
Em sintonia
com o povo:
os governos
populistas na
América Latina

Material
Necessário

–

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

237 a 246
Divisão da
Turma

Ler e interpretar um texto
sobre a vida de Evita Perón
Não é
buscando identificar os
necessário
elementos que caracterizam dividir a turma.
um governante populista.

Tempo
Estimado

40 minutos

Aspectos operacionais
O professor deve distribuir cópia xerox do texto abaixo produzido pelos professores do Nova EJA e pedir para
que os alunos realizem a sua leitura.

Evita Perón
Você já ouviu falar de Evita Perón? Não?
Eva Duarte Perón, Evita - como chamada pela população argentina – foi vice-presidente, primeira-dama e esposa
Juan Domingo Perón, presidente da Argentina, durante seu primeiro mandato (1946-1955). De infância pobre - nasceu
na cidade de Los Toldos, na zona rural da Argentina - , se mudou aos 16 anos para Buenos Aires para tentar seguir carreira
artística. Sofreu com o preconceito da sociedade argentina por ser filha ilegítima do estancieiro Juan Duarte.
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Em 1944, conheceu Juan Perón com quem acabou se casando no ano seguinte. A partir da eleição de seu marido à presidência da República, em 1946, Evita teve uma ascensão meteórica na vida política. Por meio da Fundação
Eva Perón dialogou com os dirigentes sindicalistas e atuou diretamente no auxílio as classes marginalizadas. Fundou
escolas, asilos, centros médicos, distribuiu presentes à crianças carentes e alimentou pobres. Desta forma, Evita ajudou a alavancar a popularidade do governo de seu esposo, bem como do peronismo. Figura controversa, Eva Perón é
vista por seus seguidores como uma mulher simples, bondosa e caridosa, no entanto, os inimigos políticos do peronismo, observam sua figura como dissimulada, interesseira e oportunista.
Eva Perón morreu de câncer aos 33 anos de idade, em 1955. O sofrimento pelo qual passou até a sua morte,
ajudaram-na a alavancar ainda mais sua imagem frente as classes marginalizadas. Tida como “mãe dos pobres” na
Argentina, para muitos, ainda hoje, é conhecida como “Santa Evita”.
A vida de Evita ganhou as telas de Hollywood em 1996, tendo sido interpretada pela cantora e atriz Madonna.
Seu túmulo, localizado no cemitério da Ricoleta, em Buenos Aires, é um dos grandes pontos turísticos da cidade, sendo visitado por turistas estrangeiros e pelos próprios argentinos, que adoram sua pessoa.
Eva Duarte Perón pode ser considerada um símbolo da força carismática que os líderes dos regimes populistas possuíam frente as camadas populares das sociedades latino-americanas, o que ajudou a legitimar a maioria
das ações de seus governos. Assim como ela, outros tantas lideranças latino-americanas obtiveram grande poder de
atração nas classes trabalhadoras.
(EQUIPE NOVA EJA)

Figura 2. Eva Perón e Juan Domingo Péron. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Eva%26Juan.jpg. Caras y
Caretas nº.2236.
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Dicionário
Peronismo: Denominação dada genericamente ao Movimento Nacional Justicialista, criado e liderado a partir do pensamento de Juan Domingo Perón, militar e estadista argentino,que tinha como principal bandeira a defesa da justiça social e dos
direitos dos trabalhadores.
Após a leitura do texto acima, peça para que os apresentem sua visão a respeito de Evita Perón: santa ou oportunista? De
acordo com as respostas, busque junto aos alunos discutir as ações de Eva Perón procurando identificar os interesses que estavam
por trás de Evita em suas ações, assim como, de que maneira o povo argentino pressionou também o governo de Juan Perón a
atender a demandas sociais.

Aspectos pedagógicos
A principal intenção desta atividade é fazer com que o aluno perceba o quanto os líderes populistas eram carismáticos,
tinham empatia com o povo, mas que as conquistas populares não foram fruto apenas da bondade dos governantes. Se preferir,
trace comparações com as ações dos governos populistas listados na Unidade 8 com as ações do governo Lula e Dilma. Não esquece de realizar as diferenças conceituais entre os governos!

Seção 1 − O Brasil e a América Latina na Guerra Fria
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

O poder da
imagem

Páginas no material do aluno

237 a 246

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

–

Discutir através de dois textos o papel da propaganda,
do marketing e da mídia
na formação da opinião
pública, seja no auxilio para
a eleição de presidentes da
República no Brasil, seja na
criação de discursos anticomunistas na América Latina.

Não é necessário dividir a
turma

50 minutos

Aspectos operacionais
Distribua cópias ou mostre no datashow o artigo de Lorenzo Aldé, intitulado O poder da imagem, que discute
o poder do marketing político nos processos eleitorais brasileiros, assim como na construção das imagens de nossas
figuras presidenciais:

Ciências Humanas e suas Tecnologias • História

117

Texto 1
Disponível em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/o-poder-da-imagem (Acesso em 18/01/2014)

Junto a leitura do artigo, o professor pode exibir vídeos de algumas campanhas ou jingles presidenciais.
Jingle da campanha de Vargas:
http://www.youtube.com/watch?v=eVgOODBrCMc
Jingle da campanha de Jânio Quadros:
http://www.youtube.com/watch?v=m0QfM_IJsBw
Resumo de campanhas presidenciais:
http://www.youtube.com/watch?v=o2ETCBNaJrs
Distribua cópias ou mostre no datashow o artigo do jornalista Mauro Santayana, Hameus Papam, em que debate o imaginário anticomunista no mundo, em especial no Brasil, a partir da eleição novo papa Francisco I.

Texto 2
Disponível em: http://www.jb.com.br/coisas-da-politica/noticias/2013/12/17/habemus-papam-2/ (Acesso em 18/01/2014)

Junto a leitura do artigo o professor pode exibir algumas imagens sobre o anticomunismo no Brasil.

Legenda: Comunistas assassinado a traição. Representação de assassinato de oficiais legalistas que, hipoteticamente, dormiam em quartéis do Rio de Janeiro. ,Fato esse nunca comprovado. Fonte: Maquis. Data: dezembro de 1962 Disponível em:
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51437
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Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anticomunismo

Legenda: Capa do Livro O Catecismo Anticomunista, autoria do Arcebispo Diamantinense D. Sigaud. Data: 1962. Fonte:
MOTTA, Rodrigo Patto. Em Guarda Contra o Perigo Vermelho. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2002. Disponível em: http://
portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51437
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Aspectos pedagógicos
Peça para que cada aluno faça a leitura do texto O poder da imagem em silêncio, anotando as palavras desconhecidas e todos os nomes próprios mencionados. Em seguida, para garantir o entendimento do texto, seria conveniente perguntar aos alunos se há alguma palavra cujo significado não foi entendido. Esclareça qualquer termo
ou expressão que possa ter causado estranhamento. Para dar um bom exemplo, não tema recorrer ao dicionário.
Esclarecidos as palavras e os nomes mencionados, exiba os vídeos de campanhas eleitorais presidenciais e procure
traçar um paralelo entre os vídeos e o texto colocando a seguinte questão: "Qual o paralelo entre os vídeos exibidos e
o tema do texto?". Faça com que os próprios alunos busquem perceber que o primeiro texto trata da força da propaganda e do marketing na construção de uma imagem para uma figura política. Se preferir, o professor pode destacar
a propaganda varguista e o apelo trabalhista como “pai dos pobres” presente em sua campanha presidencial de 1950
como exemplo. Destaque a passagem no texto 1 que mostra a resistência das classes conservadoras e de parte da
população brasileira a políticos com o discurso ou tom mais esquerdista ou “comunista”. Reforce a ideia do medo da
“cubanização” presentes no Brasil e lembre aos educandos que em razão da Guerra Fria ocorreu no país uma propaganda foi muito forte para construir um imaginário anticomunista no país durante o período abordado na Unidade 8.
Findada a discussão a respeito do Texto 1, inicie a leitura do artigo Hameus Papam de Mauro Santayana. Realize
o mesmo procedimento efetuado durante a leitura do Texto 1. Encerrada a leitura, exiba as imagens anticomunistas no
Brasil. Peça para que os alunos digam quais sãos suas visões a respeito do comunismo; como eles percebem as ideias
comunistas e como elas são tratadas na imagens exibidas. Lembre aos alunos que a intenção da atividade não é realizar
uma campanha pró-comunista, mas sim, esclarecer a maneira pela qual os ideais comunistas muitas vezes são identificados como algo perigoso, ruim e até diabólico. Destaque o contexto da Guerra Fria para reforçar a construção do imaginário anticomunista. Evidencie a força do marketing norte-americano contra o “perigo comunista”, retorne a página 225
do material do aluno (Atividade 1) e lembre a importância dos heróis dos quadrinhos como elementos que auxiliaram
na propagação dos ideais anticomunistas. Se você preferir, destaque os personagem Homem de Ferro que foi criado no
contexto da Guerra Fria e da corrida armamentista. Realizado os debates, peça para os alunos produzirem, em folhas
separadas, uma campanha política que precisa ter um slogan de apelo popular; e na segunda folha, uma propaganda
positiva e outra negativa a respeito do comunismo. Divida a turma em grupos de 4 ou 5 alunos, se prefeir.

Seção 2 − A democracia no Brasil
Tipos de
Atividades
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Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Ele não sai
da cabeça do
povo: Vargas e
o trabalhismo

–

Interpretação de imagem
produzida pelo DIP

Páginas no material do aluno

247 a 254
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Turma dividida
em grupos de 20-30 minutos
cinco alunos

Aspectos operacionais
O professor deve pedir para que os alunos, divididos em grupo, analisem a seguinte imagem produzida pelo
DIP. Faça com que cada grupo anote suas observações. Dê aos alunos 10 minutos para analisar a imagem. Findado o
tempo, peça para que cada grupo apresente suas observações. Tente destacar na turma as semelhanças e diferenças
apresentadas pelo grupo. Reforce, após a exposição dos alunos sobre suas impressões sobre a imagem, os elementos
que compunham o trabalhismo de Vargas.

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda

Aspectos pedagógicos
O professor deve fazer com que os alunos percebam que a imagem produzida pelo DIP tinha como objetivo
aproximar Vargas da classe trabalhadora, ajudando a construir o trabalhismo. Professor, destaque o fato de Vargas,
centralizado na imagem acima, estar trabalhando, isto é, exercendo sua atividade profissional como presidente da
República. Faça com que os alunos percebam que sua imagem está cercada por inúmeros tipos de trabalhadores.
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Páginas no material do aluno

Seção 2 − A democracia no Brasil
Tipos de
Atividades

247 a 254

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A visão popular do governo
JK

–

Interpretação de folheto da
literatura de cordel sobre o
governo JK

Não há necessidade de divisão da turma

20-30 minutos

Aspectos operacionais
Exibição da imagem da literatura de cordel e leitura e interpretação do folheto sobre o governo JK.

Disponível em: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Literatura_de_cordel.jpg . Acesso em 16/01/2014

Se desejar saber mais sobre a literatura de Cordel e até mesmo estimular sua turma a produzir folhetos, acesse
a cartilha da Fundação Joaquim Nabuco.
Disponível em: http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar./images/atividadespedagogicas/atividade-literatura-de-cordel.pdf . Acesso em 16/01/2014
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Texto de cordel
Juscelino Kubitschek
O seu sonho realizou
Edificando Brasília
Como ele assim pensou
Dando vida ao sul e leste,
Porém sofreu o Nordeste
Que na miséria ficou.
[...]
Edifícios gigantescos
Obras arquiteturais
Não solucionou a crise
Que aumenta mais e mais
Assim a crise perdura
Só porque em agricultura
O governo nada faz.
[...]
Enquanto o Norte Nordeste
Sofrerem inanição
Não louvarei nenhum feito
De cabal ostentação.
E desta forma critico
Brasília é boa pra rico,
Mas para o pobre: isto não!
Rodolfo Coelho Cavalcanti, 1960. In: CURRAN, Marc. História do Brasil em Cordel. São Paulo, Edusp, 2001. p. 153-4.

Aspectos pedagógicos
Solicite que os alunos de revezem na leitura em voz alta do trecho do cordel.
Faça uma primeira leitura para identificar palavras desconhecidas. Em seguida, peça para que a leitura seja
feita, identificando junto aos alunos as referências que constam no texto.
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Interrompa a leitura e registre no quadro as referências nas sextilhas.
A primeira sextilha tem referências aos seguintes processos: 1) construção de Brasília; 2) Objetivo de promover
uma maior integração nacional; 3) Aumento das desigualdades regionais.
A segunda sextilha destaca: 1) As obras monumentais em estilo modernista; 2) A permanência da crise pela
falta de investimento na agricultura. Essa é uma ocasião para destacar o êxodo rural e o inchaço urbano, a periferização e a favelização que aconteceram no período. Como consequência de mais pessoas vivendo nas cidades e menos
braços para produzir no campo, ocorre a crise mencionada, com a falta de alimentos e inflação.
A última sextilha enfatiza: 1) a permanência dos problemas no nordeste; 2) a crítica ao governo; 3) a persistência da desigualdade.
Se quiser, ilustre esses aspectos com imagens que podem ser obtidas na internet com a construção de Brasília,
os efeitos da seca, as Ligas Camponesas, etc...

Páginas no material do aluno

Seção 2 − A democracia no Brasil
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

O “complexo
de vira-latas”
e o subdesenvolvimento

247 a 254

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

–

Leitura dos artigos dos jornalistas Nelson Rodrigues,
“Complexo de vira-latas”,
e de José Lins do Rego, “O
povo sem sorte”, procurando
discutir as apropriações da
derrota para a construção
de uma identidade nacional
brasileira, relacionado-a à
discussão sobre o subdesenvolvimento.

Turma organizada em
dois grandes
grupos

50 minutos

Aspectos operacionais
Computador com data show para exibição dos trechos documentais a seguir, ou retroprojetor ou xerox (preto
e branca) para distribuição aos alunos dos seguintes fragmentos:

124

O povo sem sorte
"Vi um povo de cabeça baixa, de lágrimas nos olhos, sem fala, abandonar o Maracanã, como se voltasse do
enterro de um pai muito amado. Vi um povo derrotado, e, mais do que derrotado, sem esperanças. Aquilo me doeu no
coração. Toda a vibração dos minutos iniciais da partida reduzida a uma pobre cinza de fofo apagado. E, de repente,
chega-se à decepção maior, à ideia fixa que se grudou na minha cabeça, a ideia de éramos mesmo um povo sem sorte,
um povo sem as grandes alegrias da vitória, sempre perseguido pelo azar, pela mesquinharia do destino."
José Lins do Rego, escritor. Jornal dos Sports, 17/07/1950.
(REGO, José Lins do Flamengo é puro amor. 111 crônicas escolhidas. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.)

O complexo de vira-latas
"Eis a verdade, amigos: - desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente
aos uruguaios, na última batalha, ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional
que nada, absolutamente nada, pode curar. (...)
Em suma: - temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e por vezes, invalida as nossas qualidades.
Quero aludir ao que eu poderia chamar de “complexo de vira-latas”. (...). Por “complexo de vira-latas” entendo eu a
inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e,
sobretudo, no futebol."
Nelson Rodrigues, escritor. Revista Manchete esportiva, 31/05/1958
(RODRIGUES, Nelson. "Complexo de vira-latas" In: À sombra das chuteiras imortais. São Paulo: Cia. das Letras, 1993. p.51-52.)

O professor deve separar a turma em dois grandes grupos. O primeiro grupo ficará responsável pela leitura do
artigo “O povo sem sorte” de José Lins do Rego, enquanto que o segundo grupo lerá o artigo “O complexo de vira-latas” de Nelson Rodrigues. Depois de realizada a leitura o professor deve procurar aferir as impressões dos alunos
sobre os textos, bem como que os mesmos destaquem a maneira pela qual os jornalistas retrataram a derrota brasileira em 1950, buscando identificar semelhanças e diferenças. Em seguida, procure relacionar o texto com a ideia de
subdesenvolvimento e a discussão sobre o desenvolvimento no Brasil nas décadas de 1950 e 1960.

Aspectos pedagógicos
O professor deve discutir as apropriações da derrota para a construção de uma identidade nacional brasileira;
bem como debater as noções de resignação e de "complexo de vira-latas" associadas à identidade nacional e à discussão sobre o desenvolvimento no Brasil.
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Seção 3 − A busca do desenvolvimento
e seus desdobramentos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

As facetas do
golpe militar
de 1964

Páginas no material do aluno

254 a 259

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

–

Análise de textos de historiadores sobre o golpe de 1964.
Busca-se discutir as diferentes demandas sociais que
foram postas naquela conjuntura, percebendo o golpe
militar de 1964 como mecanismo apoiado pela elite dirigente e a classe média brasileira que procurou garantir
a defesa de seus interesses
e privilégios ao defenderem
a manutenção da ordem
social vigente e proporem
um projeto político de Brasil,
que percebia os movimentos
sociais e de esquerda como
ameaças aos interesses da
nação brasileira.

Turma organizada em
dois grandes
grupos

50 minutos

Aspectos operacionais
Entrevista concedida pelos historiadores Jorge Ferreira e Daniel Aarão Reis Filho em que discutem as razões
provocadoras do golpe militar:
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/militar-sim-mas-nem-tanto (Acessado em 15/12/2012 às 17:47)

Artigo do historiador João Roberto Martins Filho que apresenta um breve panorama sobre o golpe de 1964:
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/o-1-de-abril (Acessado em 15/12/2012 às 17:47)

Os alunos serão divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo ficará responsável pela leitura do artigo
dos historiadores Jorge Ferreira e Daniel Aarão Reis Filho, o segundo realizará a leitura do artigo de João Roberto
Martins Filho. Cada grupo terá a obrigatoriedade de destacar o que de mais importante e relevante encontraram em
cada texto após a leitura. Um debate será coordenado pelo professor. A intenção é que os alunos sejam capazes de
perceber o caráter civil-militar do golpe e 1964.
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Aspectos pedagógicos
O professor deverá procurar direcionar o debate para que os alunos identifiquem as diferentes demandas
sociais que foram postas naquela conjuntura, sendo o golpe militar interpretado pela elite dirigente e a classe média
brasileira como mecanismo garantidor da “nação brasileira”, ao resguardar os privilégios daquela classe, e oferecerem
um projeto político de Brasil que via nos movimentos sociais e de esquerda uma ameaça aos interesses nacionais. O
docente pode ainda levar seus educandos a refletirem o porque da visão difundida na opinião pública brasileira ser
a de que o golpe militar foi resultado único e exclusivo de ação militar, não contando com a adesão de nenhum segmento da sociedade civil. O professor pode buscar refletir com os alunos que projeto político de Brasil era proposto
pelas elites dirigentes, tendo em vista a preocupação ao longo de todo o período militar em resguardar a nação brasileira nos bons costumes e moral. Vale indagar aos educandos que tipo de moral e bons costumes eram e ainda são
propostos pelas elites dirigentes nacionais como elemento aglutinador e identificador da nação brasileira.

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

As forças policiais como
“salvadoras” da
pátria

Material
Necessário

–

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Leitura, análise e interpretação de texto.

Turma será
dividida em
pequenos
grupos de até
quatro alunos.

– minutos

Texto 1
“A Salvação da pátria” do jornalista Luiz Antônio Dias em que relata a visão dos jornais paulistas sobre o golpe
militar de 1964.
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/a-salvacao-da-patria (Acessado em 15/12/2012 às 16:03)
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Texto 2
“Não é só um policial com fuzil na mão...” do secretário de segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano
Beltrame, em que discute o papel das UPPs no Rio de Janeiro.
http://www.exercito.gov.br/web/imprensa/resenha;jsessionid=4A7B27C6A55FD20E21CA6CB22523B68D.lr2?p_p_
id=arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_
mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_journalArticleId=2386614&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_ano=2012&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_mes=12&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_dia=11&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_struts.portlet.action=%2Fview%2Farquivo!viewJournalArtic
le&_arquivonoticias_WAR_arquivonoticiasportlet_INSTANCE_UL0d_struts.portlet.mode=view#.UMy4o288CSo (Acessado em
15/12/2012 às 16:03)

Obs.: Artigo originalmente publicado no Jornal O Globo de 11/12/2012, seção Opinião, p.21.

Aspectos operacionais
Cada grupo receberá os dois artigos (textos 1 e 2). Após a leitura dos mesmos, cada grupo terá que compará-los, procurando identificar o papel desempenhado pelas forças policiais (incluindo, as forças armadas) em 1964 e nos dias atuais. Os alunos
terão que produzir um texto em que apresentem semelhantes e diferenças na atuação dos aparelhos coercitivos do Estado do
período militar e dos dias presentes. Ao final da produção dos textos, os grupos os trocaram entre si e um debate será coordenado
pelo professor.

Aspectos pedagógicos
O professor pode iniciar o debate indagando aos alunos se os mesmos observam a polícia ou as forças armadas
como instrumentos de “salvação” da pátria. O professor deverá direcionar os alunos a identificarem e discutirem entre
si as permanências e mudanças que ocorreram na visão da sociedade brasileira, de 1964 e a atual, no que diz respeito
da atuação das forças policiais. O docente pode ainda iniciar um debater acerca do projeto das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) procurando destacar: A presença policial em regiões habitadas por classes sociais marginalizadas;
o papel desempenhado pelos policiais nestas comunidades; a escolha das regiões que já receberam uma unidade
pacificadora.
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Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

O desenvolvimentismo
brasileiro: uma
saga

Observe a
tabela abaixo
sobre o Plano
de Metas do
governo JK:

Leitura, análise e interpretação de tabelas e texto.

Não existe a
necessidade
de separar a
turma

–

Disponível em: http://www.revista.vestibular.uerj.br/questao/questao-objetiva.php?seq_questao=393
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Observe os dados referentes ao PAC 2 desenvolvido no governo Dilma Rousseff

Disponível em: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco/balancos-anteriores
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Aspectos operacionais
Exponha os dados referentes aos planos de Metas do governo JK e os do PAC 2 de Dilma Rousseff. Após a
leitura dos mesmos, procure destacar junto aos alunos semelhanças e diferenças entre os programas. Faça com que
o aluno perceba que ambos os programas visam investimentos em setores estratégicos para o desenvolvimento e a
modernização econômica do país. Professor, chame a atenção para o baixo número de ações concluídas no PAC 2 e
o compare com os dados do Plano de Metas de JK. Lembre aos alunos que o PAC 2 ainda continua em andamento,
mas que assim como no Plano de Metas de JK muitas das previsões de investimentos acabaram não sendo concluídas. O objetivo da atividade é fazer com que os alunos percebam que o Brasil, em pleno século XXI, ainda convive
com inúmeros planos governamentais de forte investimento em infraestrutura para que seja executado em tempo
curto, demonstrando uma falta de planejamento e de ação estatal em diferentes governos republicanos ao longo dos
anos, tendo alguns destes governos buscado diminuir os problemas estruturais brasileiros, mas não tendo sido bem
sucedidos em suas tarefas.
Para facilitar a compreensão do aluno, vale a definição do que foi o Plano de Metas de JK e o que é o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Faça essa definição antes da exibição dos dados dos dois programas:

Plano de Metas:
(...) JK ousou ao anunciar seu programa de governo – 50 anos de progresso em 5 anos de realizações, com
pleno respeito às instituições democráticas.
Esse ideal desenvolvimentista foi consolidado num conjunto de 30 objetivos a serem alcançados em diversos
setores da economia, que se tornou conhecido como Programa ou Plano de Metas. Na última hora o plano incluiu
mais uma meta, a 31a, chamada de meta-síntese: a construção de Brasília e a transferência da capital federal, o grande
desafio de JK. Não se pode dizer que essa fosse a primeira experiência de Juscelino de governar com base num plano
de desenvolvimento. Guardadas as devidas proporções, como governador de Minas Gerais de 1951 a 1955, JK já tinha
eleito o binômio energia e transportes como metas de desenvolvimento para a sua gestão.
Tanto o plano de governo mineiro quanto o Plano de Metas de Juscelino foram elaborados com base em
estudos e diagnósticos realizados desde o início da década de 1940 por diversas comissões e missões econômicas.
O último grande esforço de diagnóstico dos entraves ao crescimento econômico brasileiro fora feito pela Comissão
Mista Brasil-Estados Unidos entre 1951 e 1953, ainda no governo Vargas. Os estudos da Comissão Mista, assim como
os do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e os da Comissão Econômica para a América Latina e
Caribe (CEPAL), indicavam a necessidade de eliminar os “pontos de estrangulamento” da economia brasileira. Tratava-se de setores críticos que não permitiam um adequado funcionamento da economia. A premissa do Plano de Metas,
esboçado pouco antes da posse de JK por uma equipe do BNDE, era, assim, a superação desses obstáculos estruturais.
As metas deveriam ser definidas e implementadas em estreita harmonia entre si, para que os investimentos em determinados setores pudessem refletir-se positivamente na dinâmica de outros. O crescimento ocorreria em cadeia. A
meta de mecanização da agricultura, por exemplo, indicava a necessidade de fabricação de tratores, prevista na meta
da indústria automobilística.
Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas
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PAC
Está em curso no Brasil um modelo de desenvolvimento econômico e social, que combina crescimento da
economia com distribuição de renda e proporciona a diminuição da pobreza e a inclusão de milhões de brasileiros e
brasileiras no mercado formal de trabalho.
A economia nacional reúne indicadores macroeconômicos e sociais positivos que apontam - como poucas vezes
em sua história - para a possibilidade de aceleração do crescimento econômico, mantendo a inflação em níveis baixos.
A política econômica do governo federal conseguiu estabilizar a economia, criar um ambiente favorável para
investimentos, manter o princípio da responsabilidade fiscal, reduzir a dependência de financiamento externo, ampliar
substancialmente a participação do Brasil no comércio internacional e obter superávits recordes na balança comercial.
Agora é possível caminhar em direção a um crescimento mais acelerado e de forma sustentável, uma vez que
a economia brasileira tem grande potencial de expansão. E tal desenvolvimento econômico deve beneficiar a todos
os brasileiros e brasileiras e respeitar o meio ambiente.
O desafio da política econômica do governo federal é aproveitar o momento histórico favorável do país e estimular o crescimento do PIB e do emprego, intensificando ainda mais a inclusão social e a melhora na distribuição de renda.
Para tanto, o governo federal criou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que tem como um dos
pilares, a desoneração de tributos para incentivar mais investimentos no Brasil. O PAC prevê a redução de tributos
para os setores de semicondutores, de equipamentos aplicados à TV digital, de microcomputadores, de insumos e
serviços usados em obras de infraestrutura, e de perfis de aço. O plano contempla também medidas fiscais de longo
prazo, como é caso do controle das despesas com a folha de pagamento e a modernização do processo de licitação,
fundamentais para garantir o equilíbrio dos gastos públicos.
As medidas de desoneração tributária representaram, a princípio, uma renúncia fiscal de R$ 6,6 bilhões em
2007. Porém, com o estímulo ao investimento, provocado pela redução de impostos e contribuições, a arrecadação
futura não será comprometida em conseqüência do crescimento econômico, permitindo novas desonerações ou
aplicação de mais recursos em infraestrutura, sem prejuízo da sustentabilidade fiscal do país.
As medidas econômicas para o crescimento econômico do país abrangem: Estímulo ao Crédito e ao Financiamento, Melhoria do Ambiente de Investimento, Desoneração e Administração Tributária, Medidas Fiscais de Longo
Prazo e Consistência Fiscal
Disponível em: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/medidas

Aspectos pedagógicos
O professor pode iniciar a atividade indagando aos alunos o que eles pensam a respeito da infraestrutura do
país. O professor deverá direcionar os alunos a identificarem e discutirem entre si os principais problemas infraestruturais do país e destacar quais as permanências e mudanças que ocorreram na sociedade brasileira desde o governo
JK até o governo Dilma Rousseff.
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