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“Quando, portanto, a natureza libertou de seu 

duro envoltório o germe sobre o qual ela vela 

mais ternamente, isto é, a inclinação e a 

vocação para pensar livremente, então essa 

inclinação age por sua vez sobre a 

sensibilidade do povo.” 

(IMMANUEL KANT) 



 
 

RESUMO 
 
 

O presente projeto de pesquisa tem o objetivo de versar sobre a relação de cinema e 
educação histórica a partir da coleta de dados realizada em duas escolas públicas do estado 
do Paraná, com alunos do nono ano do ensino fundamental. Para isso, os alunos, através de 
estudo prévio (nomeado estudo piloto) escolheram três filmes que já conheciam para serem 
trabalhados juntamente com o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial respeitando o 
projeto político pedagógico de cada escola e os conteúdos estruturantes designados pelos 
documentos oficiais da educação brasileira e do estado, tais como PCNs e Diretrizes 
Curriculares de História do Estado do Paraná. A aplicação do projeto de pesquisa deu-se 
durante o segundo semestre do ano de 2015. O objetivo de tal, também, foi verificar em que 
medida a presença de uma fonte fílmica já conhecida pelos alunos pode tornar o 
pensamento histórico mais complexo. Além de trabalhar e refletir sobre a enorme gama de 
produção acadêmica e literária a respeito das metodologias e recursos do uso do cinema em 
sala de aula para o Ensino de História. 
 
Palavras-Chave: Cinema, Ensino de História, Segunda Guerra Mundial. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A motivação para a realização deste trabalho monográfico foi o de buscar outras 

possibilidades de como se trabalhar o cinema em sala de aula, partindo do pressuposto que 

grande parte dos alunos chega à escola, ao nono ano (série designada para a pesquisa), 

recheados de conhecimento prévio, boa parte vinda de filmes que passam recorrentemente 

nas redes de televisão aberta e fechada, nos cinemas e via internet. Como este projeto 

começou a tomar forma em 2012 nas disciplinas de Estágio e Metodologia do Ensino da 

História, obtendo resultados muito satisfatórios, esta monografia vem investigar, analisar e 

refletir sobre uma nova perspectiva diferenciada de se trabalhar o cinema e a história em 

sala de aula, ao obter por meio dos sujeitos da história (jovens estudantes do nono ano) 

fontes primárias e material necessário para a execução deste projeto.  

A ideia principal do projeto monográfico é trabalhar com filmes de temáticas 

históricas, sugeridas pelos alunos, ou seja, películas audiovisuais de fácil acesso: filmes que 

passam com frequência na televisão aberta, hollywoodianos, de grande bilheteria, e utilizá-

los como fonte de pesquisa no intuito de transformar o audiovisual numa atividade 

significativa de aprendizado, independente do gênero e das características da produção 

cinematográfica. A princípio foram escolhidas as turmas do nono ano do Ensino 

Fundamental e os terceiros anos do Ensino Médio, de um colégio estadual, localizado na 

zona sul de Curitiba, no qual já foram aplicados estudos prévios sobre o uso do cinema em 

sala de aula para as disciplinas de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado no Ensino 

Fundamental e Médio, orientada pela Professora Doutora Ana Claudia Urban, e também 

para a disciplina de Metodologia do Ensino de História, sob orientação da Professora 

Doutora Maria Auxiliadora Schmidt. Entretanto, em virtude das duas greves dos 

professores e funcionários das escolas públicas da rede estadual de ensino do Paraná, a 

primeira compreendida entre 9 de fevereiro e 11 de março, e a segunda iniciada em 25 de 

abril e finalizada em 9 de junho 2015, greve esta histórica, marcada por consistentes 

debates em torno da educação paranaense, foi decidido investigar somente aos nonos anos, 

visto que os terceiros, preocupados com a reposição das aulas perdidas e a iminência dos 

vestibulares e do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), não demonstraram interesse 

em participar desta pesquisa. 
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Tem-se como objetivos investigar a apropriação de conhecimento histórico pelos 

alunos ao analisar filmes, por eles indicados, sobre o período da Segunda Guerra Mundial, 

buscando verificar se há coerência entre período e contexto, ao utilizar como instrumento 

de aprendizado a fonte fílmica de ampla divulgação e fácil acesso e refletir sobre a 

produção acadêmica voltada para a metodologia de ensino que se preocupa com o uso de 

filmes históricos em sala de aula. 

O primeiro capítulo realizada uma revisão bibliográfica e discussão acerca do 

cinema, história e ensino, traçando a trajetória dos estudos realizados por historiadores e 

pesquisadores da educação sobre essa ferramenta, no Brasil e em escala Mundial, 

apresentando nomes como Jonathas Serrano, Marc Ferro e Marcos Napolitano. Levantando 

aspectos teóricos como a Escola Nova e a História Nova Cultural que interviram na forma 

de se apropriar do cinema na educação. 

No segundo capítulo apresentam-se os documentos oficiais que regem a educação 

brasileira: Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 

(visto que a coleta de dados se realizou nas cidades de Curitiba e Pinhais.). Buscando 

apontar como esses materiais discutem a presença fílmica em sala e qual referência 

metodológica se faz presente nos materiais. Do mesmo modo analisa-se nestes documentos 

o conteúdo que norteia a utilização dos filmes para esta pesquisa monográfica que foi a 

Segunda Guerra Mundial. 

Ainda no segundo capítulo procedeu-se a análise dos materiais didáticos utilizados 

pelas escolas, descrevendo o capítulo do tema voltado para o aluno e a sua forma de 

apresentação, buscando se há presença de referência historiográfica do conteúdo, além de 

indicações de filmes para se relacionar o conteúdo. Verificou-se também o caderno 

dedicado ao professor (no manual do professor) procurando da mesma forma encontrar as 

referências historiográficas utilizadas para elaboração dos manuais, a consonância dos 

materiais com os documentos oficiais citados no parágrafo anterior e como os autores 

trabalham e indicam fontes fílmicas para o trabalho do professor em sala de aula. 

No terceiro e último capítulo apresenta-se o resultado as formas que se deu o 

trabalho nas escolas e com os alunos dos nonos anos, os dados coletados nas escolas e as 

explicações dadas pelos alunos para suas escolhas. 
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Desta forma, este trabalho tem como pretensão analisar até que ponto a presença da 

fonte fílmica com caráter histórico pode mobilizar a aprendizagem dos alunos sobre um 

quadro geral pré-determinado, como a Segunda Guerra Mundial. 
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2. RELAÇÃO ENTRE HISTÓRIA, CINEMA E EDUCAÇÃO. 

 

 

“O filme, imagem ou não da realidade, 

documento ou ficção, intriga autêntica ou 

pura invenção, é história.” 
1
 

 

 

2.1. CINEMA E ENSINO 

Relacionar educação, história e cinema não é novidade, debater os usos do cinema 

para a compreensão historiográfica dos discentes é tão antigo quanto à existência das 

primeiras máquinas de projeção, como o cinematógrafo2. Transmitir a história escrita de 

forma imagética e sonora sempre estiveram ligadas as ambiciosas pretensões dos diretores 

cinematográficos desde o início do século XX.3 Não existe maneira de se negar que os 

avanços da indústria audiovisual durante o século passado, que por mais que não estejam 

disponíveis a todos igualmente, revolucionaram a comunicação, a informação e 

imprimiram/inspiraram novas formas de se fazer e pensar a educação.4 Tão banalizada 

quanto a presença da história nas ferramentas audiovisuais é dizer que o jovem da 

atualidade é o principal consumidor, que está inserido desde a concepção num mercado 

muito lucrativo de filmes, desenhos, seriados, entre outros, que fascinam, lançam moda, 

padronizam ações, comportamentos e injetam doses cavalares de conteúdos históricos em 

suas mais amplas e inimagináveis vertentes e concepções, muitas vezes criando uma ilusão 

de realidade passada que é apropriada para sua vida pessoal e escolar. Inseridos nesse 

turbilhão de informações que o instrumento audiovisual fílmico traz, inúmeros 
                                                           
1 FERRO, M. O filme: uma contra-análise da sociedade? In: LE GOFF, J.; NORA, P. História: novos 
objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 202. 
2 Desenvolvido pelos irmãos franceses Louis e Auguste Lumière, é um aperfeiçoamento do cinetoscópio de 
Thomas Edison, consiste em uma câmera que fotografa e projeta imagens a uma velocidade de 16 quadros por 
segundo. Realizaram a primeira apresentação em 22 de março de 1895, um filme de 60 segundos intitulado: 
“A saída dos operários da Fábrica Lumiére”. SANTORO, A. Disponível em: 
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/cinematografo-lumiere-435113.shtml. Acesso em: 
04/10/2015. 
3 SOUZA, E. C de. Cinema e educação histórica: jovens e sua relação com a história em filmes. Tese 
(Doutorado em Educação) Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2014.p. 25. 
4 HOLLEBEN, I. M. A. D. de S. Cinema & Educação: Diálogo Possível. Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/462-2.pdf. 2007. p. 8 Acesso em: 16/09/2015. 
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pesquisadores, historiadores, pedagogos e professores das mais diversas áreas se debruçam 

sobre essa relação entre educação e cinema. 

 

2.2.   A TRAJETÓRIA DO CINEMA NA EDUCAÇÃO 

De acordo com diversos estudiosos “a presença do filme na sala de aula remete às 

relações entre educação e cinema no passado, sobretudo na primeira república (1889-1930), 

quando foi objeto da reflexão pedagógica.” 5 Marialva Monteiro, professora, pesquisadora 

do CINEDUC e da Embrafilmes ressalta que na história da pesquisa científica brasileira 

referente à utilização do cinema “pode ser datado de 1910, quando foi criada a Filmoteca 

do Museu Nacional” 6.  

A “ferramenta pedagógica” do cinema também estava nas pautas de grandes 

intelectuais ligados ao movimento da Escola Nova. Ela surgiu no final do século XIX, teve 

como seu principal representante John Dewey (1859-1952), e propunha uma reforma na 

educação visando uma valorização do indivíduo único, sem submetê-lo aos dogmas e 

valores tradicionais, mas diferenciando-o para viver num mundo dinâmico. É claramente 

percebida a influência dos ideais liberais e da situação econômica em que foi criada, a 

sociedade tecnológica e industrializada requeria uma transformação escolar. Para esse 

movimento, o papel da escola e do professor seria auxiliar a espontaneidade e o livre 

desenvolvimento do educando sendo “mais importante o processo de aquisição do saber do 

que o saber propriamente dito.” 7 Na Escola Nova elimina-se a aprendizagem decorada, 

valorizando a compreensão; O corpo também ganha importância (desenvolvimento motor); 

A avaliação visa além dos aspectos intelectuais, atitudes e habilidades e por fim estimular a 

autonomia do aluno através da capacidade crítica, disciplina voluntária e responsabilidade.8 

No Brasil estão entre os intelectuais que apoiaram esta pedagogia Anísio Teixeira, Roquette 

                                                           
5 RIBEIRO, B. de O. L.; CARVALHO, C. H. de; SOUZA, S. T. de (orgs.). Cinema e Ensino de História da 
Educação. Campinas: Alínea, 2013. 
6 MONTEIRO, M. Cinema na Escola: a vocação educativa dos filmes. Série TVESCOLA- Ministério da 
Educação e Cultura, 2002.  p.29. apud HOLLEBEN, Í. M. A. D. de S.Cinema & Educação: Diálogo Possível. 
Retirado de: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/462-2.pdf.  Acesso em: 16/09/2015. 
7 LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo, Cortez, 1994. p.58. 
8 ARANHA, M. L. de A. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 1996. 
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Pinto e Cecília Meirelles, muitos já apontavam o “forte potencial do cinema na educação 

das crianças e jovens da época” 9.  

A grande preocupação dos pensadores escolanovistas era como instruir os 

professores quanto ao uso do cinema em sala de aula, visto que, segundo Morettin, o 

cinema educativo, entendido como um importante auxiliar do professor no ensino e um 

poderoso instrumento de atuação sobre o social, foi debatido e defendido por muitos 

pedagogos e intelectuais paulistas e cariocas nos anos 20 e 30. ”10 Entretanto, por mais 

defendido que o cinema tenha sido, diversos estudiosos olharam-no com desconfiança e 

viam uma arma perigosa contra os valores morais dos alunos, como no caso de Lourenço 

Filho, propondo formas de fiscalização do cinema11. Além da desconfiança moral, muitos 

preocupavam-se em de que forma usar o cinema em sala de aula, sendo assim, as primeiras 

prescrições sobre a relação entre o ensino de história e o cinema foram publicadas no livro 

‘Como se Ensinar História’, de Jonathas Serrano12, datado de 1935.  

Para Serrano: 

os chamados filmes históricos não satisfazem as indeclináveis exigências de um 
verdadeiro filme educativo. Podem até, não raro, ser contraproducentes. Além de 
não servirem, pela grande metragem, a utilização propriamente escolar, são quase 
inçados de anacronismos, de suposições infundadas, quando não de erros. Na 
melhor das hipóteses, são ensaios, mais ou menos aproximados, de 
reconstituições, de ambientes e tipos.13 

 

Serrano, já em 1935, apresentava os mesmo medos da atualidade em se trabalhar o 

audiovisual, como a metragem, visto que as aulas normalmente compreendem o total de 50 

minutos, as suposições infundadas e os anacronismos. Os filmes comerciais então, de 

acordo com o trabalho de Pereira e Silva, e o artigo da Professora Maria Auxiliadora 

Schmidt sobre Jonathas Serrano, eram piores ainda para se tentar produzir qualquer tipo de 

                                                           
9 PEREIRA, L.R. e SILVA, C. B da. Como utilizar o cinema em sala de aula? Notas a respeito das 
prescrições para o ensino de História. Espaço Pedagógico. V.21, n. 2, Passo Fundo, p. 318-355, jul./dez. 2014. 
Disponível em www.upf.br/seer/index.php/rep Acesso em: 06/10/2015. 
10 MORETTIN, E. V. Cinema e história: uma análise do filme Os bandeirantes. 1995. Dissertação 
(Mestrado em Cinema) — Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, São Paulo. p.13. 
11 Idem. Ibidem. p. 13. 
12 Jonathas Serrano (1855-1944) foi professor de História do Colégio D. Pedro II e membro do IHGB. 
Formou-se em Direito e dedicou-se ao magistério, sendo, de acordo com Maria Auxiliadora Schmidt, suas 
obras resultado das experiências desenvolvidas na prática escolar, além de ter como uma das suas principais 
referências o educador norte-americano John Dewey. SCHMIDT, M. A. M. dos S. História com Pedagogia: 
a contribuição da obra de Jonathas Serrano na construção do código disciplinar da História no Brasil. Revista 
Brasileira de História. São Paulo, v.24, nº 48, p. 189-211. 2004. 
13 SERRANO, J. Como se ensina história.1.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1935, p. 112. 
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conhecimento histórico, já que “não foram concebidos para serem educativos” 14. Todavia, 

mesmo não considerando como uma forma positiva de influência ao saber histórico, de 

acordo com Schmidt,15 Jonathas Serrano enfatiza inúmeras vantagens de se usar projeções, 

sejam elas fixas e animadas, fazendo com que os educandos ampliem a visão dos 

acontecimentos, acreditando que o indivíduo ao ver a história aprendia mais do que ao 

ouvi-la somente. Mas da mesma forma que aprendia mais, poderia desaprender o que um 

dia soube e que “as mensagens falsas perduram na memória” 16 

No final da década de 1930 no Brasil, houve a criação do Instituto Nacional do 

Cinema Educativo (INCE) em 13 de janeiro de 1937, através da Lei nº378, assinados por 

Getúlio Vargas (Presidente) e Gustavo Capanema (Ministro da Educação e Saúde) 17 que, 

assim como Serrano propunha, produzia filmes de cunho educacional para serem 

distribuídos nas escolas, mais do que produzir, o INCE tinha o propósito de manter-se 

informado sobre os tipos de filmes que eram vinculados nas escolas que mantinham 

projetores. Em 1967 o INCE deixa de existir dando lugar ao Instituto Nacional de Cinema, 

que deixa de produzir e distribuir os filmes educativos, conforme era feito18. Para Monteiro 

a década de 1970 trouxe mudanças agravantes para o contexto do cinema educativo, 

contudo o INC (Instituto Nacional de Cinema) 19, não deixou de fazer os devidos 

atendimentos e empréstimos das películas.20 De acordo com Ribeiro21, Pereira e Silva22, 

                                                           
14 PEREIRA, L.R. e SILVA, C. B da. Como utilizar o cinema em sala de aula? Notas a respeito das 
prescrições para o ensino de História. Espaço Pedagógico. V.21, n. 2, Passo Fundo, p. 318-355, jul./dez. 2014. 
Disponível em www.upf.br/seer/index.php/rep Acesso em: 06/10/2015. 
15 SCHMIDT, M. A. M. dos S. História com Pedagogia: a contribuição da obra de Jonathas Serrano na 
construção do código disciplinar da História no Brasil. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.24, nº 48, 
p. 189-211. 2004. 
16 SERRANO, J. Como se ensina história.1.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1935, p. 113. 
17HOLLEBEN, I. M. A. D. de S. Cinema & Educação: Diálogo Possível. Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/462-2.pdf. 2007. Capítulo 6. Acesso em: 
16/09/2015. 
18 NASCIMENTO, V. L. Cinema e Ensino de História: em busca de um final feliz. Revista urutágua – 
DCS/UEM – nº16 – Maringá. Ago/set/out/Nov/ 2008, p.4. 
19 Substitui o INCE a partir de 1966 durante a ditadura civil-militar brasileira. 
20 MONTEIRO, M. Cinema na Escola: a vocação educativa dos filmes. Série TVESCOLA- Ministério da 
Educação e Cultura, 2002.  p.30. apud: HOLLEBEN, Í. M. A. D. de S.Cinema & Educação: Diálogo Possível. 
Retirado de: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/462-2.pdf.  Acesso em: 16/09/2015. 
20 LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo, Cortez, 1994. p.58.  
21 RIBEIRO, B. de O. L.; CARVALHO, C. H. de; SOUZA, S. T. de (orgs.). Cinema e Ensino de História da 
Educação. Campinas: Alínea, 2013. 
22 PEREIRA, L.R. e SILVA, C. B da. Como utilizar o cinema em sala de aula? Notas a respeito das 
prescrições para o ensino de História. Espaço Pedagógico. V.21, n. 2, Passo Fundo, p. 318-355, jul./dez. 2014. 
Disponível em www.upf.br/seer/index.php/rep Acesso em: 06/10/2015. 
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mesmo com o esfriamento da ‘ferramenta pedagógica’ cinema na prática didático-escolar o 

meio acadêmico continuou fervilhando de ideias e propostas, isto porque “inicialmente a 

linguagem cinematográfica era vista como apenas uma forma de ilustrar um evento ou 

paisagem, não era tomada como uma fonte capaz de produzir inúmeras problematizações a 

seu respeito.” 23  

De acordo com Morettin, “a partir dos anos setenta, o cinema, elevado à categoria 

de ‘novo objeto’, é definitivamente incorporado ao fazer histórico, dentro dos domínios da 

chamada História Nova” 24, “[...] A história nova ampliou o campo do documento histórico; 

ela substituiu a história [...] fundada essencialmente nos textos, no documento escrito, por 

uma história baseada numa multiplicidade de documentos” 25, as mudanças relacionadas a 

essa forma do fazer histórico, além da ampliação da gama de documentos, estão ligadas a 

uma reorientação a partir de conceitos como: representação, narrativa, sensibilidades, 

imaginário e ficção, ou seja, o historiador “deve comparecer no seu trabalho de escrita da 

História como um horizonte a alcançar, mesmo sabendo que ele não será jamais constituído 

por uma verdade única ou absoluta.” 26 Nomes como: Michelet, Certeau, Bordieu, 

Burckhardt, Dilthey, Benjamin, Foucault e Chartier influenciaram e contribuíram para a 

concretização desta forma de se fazer história neste período. 

Retomando o foco – Cinema, História e Educação – significativas mudanças 

aconteceram com o lançamento dos livros de Marc Ferro: “Cinema e História” 27 e seu 

artigo “O filme: uma contra-análise da sociedade?” 28, e o cinema passa a ser verbalizado 

academicamente, nas revistas científicas e nos programas ligados a educação.  “Cinema e 

História” possui quatorze capítulos, onde Marc Ferro analisa todo o processo de produção 

dos filmes e a influência política e social para realização dos mesmos e seus resultados, o 

autor apresenta como exemplos “O Encouraçado Potemkin” e “O judeu Suss”, entre outros. 

                                                           
23 PEREIRA, L.R. e SILVA, C. B da. Como utilizar o cinema em sala de aula? Notas a respeito das 
prescrições para o ensino de História. Espaço Pedagógico. V.21, n. 2, Passo Fundo, p. 318-355, jul./dez. 2014. 
Disponível em www.upf.br/seer/index.php/rep Acesso em: 06/10/2015.  
24 MORETTIN, E. V. Cinema e história: uma análise do filme Os bandeirantes. 1995. Dissertação 
(Mestrado em Cinema) — Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, São Paulo. p.12. 
25 LE GOFF, J. A História Nova. Trad. Eduardo Brandão. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. P. 36-7. 
26 PENSAVENTO. S. J. História & história cultural. 2ª Edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. P.51. 
27 FERRO, M. Cinema e História. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra. 1992. 
28 Idem. O filme: uma contra-análise da sociedade? IN: LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre (orgs.) História – 
novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976; ____, Cinema e história. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1992 ;____, A manipulação da história no ensino e nos meios de comunicação São Paulo: IBRASA, 1983. 
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A discussão inicia relacionando as interferências entre cinema e história tratando que toda 

obra cinematográfica apresenta uma história própria, assim como toda obra cultural e 

política, devendo sempre existir uma leitura histórica do filme e uma leitura 

cinematográfica da história. Em “Sobre três maneiras de escrever a história” o autor ainda 

aponta que não só devemos nos utilizar dos arquivos fílmicos e cinematográficos, mas o 

historiador deve criá-los e desmitificar o que fora criado por instituições, governos e etc. 

Ou seja, “restituir à sociedade a História da qual os aparelhos institucionais a 

despossuíram” 29 No que toca ao capítulo XI “O filme: uma contra-análise da sociedade?” 

Ferro relembra que no início do século XX os filmes eram considerados um passamento de 

iletrados e a sua discussão (no seu artigo de mesmo nome) é uma das bases fundadoras para 

se relacionar o audiovisual e a história. Defende que a relação entre essas duas formas de 

estudo é uma análise proporcionada por uma contra-análise, ou seja, confrontar fontes de 

arquivos escritos e oficiais, que sintetizam uma memória oficial, conservada 

propositalmente por instituições, e que diz mais sobre a instituição que a criou e preservou 

do que sobre a sociedade a qual se refere30. 

 

2.3.  O CURRÍCULO E A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CINEMA. 

De Marc Ferro saltamos para o ano de 1998 e os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

não eximindo o trabalho realizado por diversos historiadores e pesquisadores no Brasil, 

contudo durante o período em que o Brasil passou pela Ditadura Militar o conteúdo de 

história foi fundido aos conteúdos da Geografia nos chamados Estudos Sociais, 

privilegiando uma visão expositiva e despolitizada da realidade. Algumas abordagens 

históricas também eram apresentadas nas disciplinas de Educação Moral e Cívica e 

Organização Social e Política Brasileira, numa exposição linear dos acontecimentos, com o 

destaque para alguns indivíduos e uma valorização de datas cívicas.31 Sendo assim, a 

produção histórica gerou para o currículo escolar pouco impacto visto que ela não estava no 

currículo básico. Com o processo de redemocratização houve também a solicitação do 

retorno da História como matéria autônoma e a reformulação dos currículos, o resultado das 

                                                           
29 FERRO, M. Cinema e História. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra. 1992. p.76 
30 Idem. Ibidem, p. 11. 
31 FONSECA, S. G. Didática e prática de ensino de história: experiências, reflexões e aprendizados. 
Campinhas: Papirus, 2003. p. 22-4. 
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lutas e debates levantados pelos profissionais de diversas áreas ligadas a educação resultou 

na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e dos PCNs. Nesse ínterim é 

extremamente válido citar o trabalho do professor da USP Marcos Antonio da Silva32, que 

além de ter lutado pelo retorno da matéria história ao currículo, produziu livros e artigos 

sobre a utilização do cinema em sala de aula nesse período tão conturbado do ensino de 

história, e ainda os produz, preocupado principalmente com a questão da aprendizagem dos 

alunos do que a instrumentalização do recurso audiovisual. Em seu livro (organização), 

juntamente com Alcides Freire Ramos, “Ver história: o ensino vai aos filmes” 33 temos uma 

ampla abordagem de estudos a respeito de filmes nacionais e estrangeiros, documentários, 

apresentando aspectos de como se trabalhar com as produções audiovisuais em sala de aula 

e algumas análises fílmicas. Essa produção não tem intuito de ser um manual, mas atenta-se 

a mostrar que para utilizar-se desse recurso em sala de aula é necessário mais do que a 

exibição do mesmo e uma participação ativa do professor. Destaque para a preparação que 

o professor deve ter ao escolher os filmes, independente se ficcionais ou não, e para como 

ele vai realizar a utilização do audiovisual e a relação deste instrumento para com o 

conteúdo a ser trabalhado. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais produzidos pela Secretaria de Educação 

Fundamental (MEC) retomaram o caráter da História como disciplina de debate e pesquisa 

visando estimular e superar a visão eurocêntrica dos conteúdos abrindo a perspectiva de um 

ensino centrado no desenvolvimento de habilidade e competências, que deram notável 

atenção sobre a utilização do Cinema na educação brasileira: 

 

As escolhas do que e como ensinar são provenientes de uma série de fatores e não 
exclusivamente das mudanças historiográficas. Relacionam-se com a série de 
transformações da sociedade, especialmente a expansão escolar para um público 
culturalmente diversificado, com a intensa relação entre os estudantes com as 
informações difundidas pelos meios de comunicação [...].34 

 

                                                           
32 É Professor Titular de Metodologia da História na FFLCH/USP desde 2007 e Livre Docente nas mesmas 
área e instituição desde 2001.  Tem experiência de pesquisa e docência na área de História, com ênfase em 
Teoria e Metodologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Brasil republica, Caricaturas, Historia e 
linguagem, Historia e regiao, Ditadura civil-militar, Câmara Cascudo, Nelson Werneck Sodré e Ensino de 
História. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/1316553394800268 Acesso em: 23/10/2015. 
33 SILVA, M.; RAMOS, A. F. (Orgs.). Ver história: o ensino vai aos filmes. São Paulo: Hucitec, 2011. 344p. 
(Teatro; 74. Série A história invade a cena; 4). 
34 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história, geografia / 
Secretaria de Educação Fundamental.  – Brasília : MEC/SEF, 1998. P.21. 
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Ou seja, a atenção dada às informações veiculadas através dos novos meios de 

comunicação ganham proporção e o cinema comercial entram na onda:  

 

Um filme abordando temas históricos ou de ficção pode ser trabalhado como 
documento, se o professor tiver consciência de que as informações extraídas estão 
mais diretamente ligadas à época em que a película foi produzida do que à época 
que retrata. [...] Todo o esforço do professor pode ser no sentido de mostrar que, à 
maneira do conhecimento histórico, o filme também é produzido, irradiando 
sentido e verdades plurais.35 
 

As autoras Pereira e Silva ressaltam uma incongruência presente nos PCNs ao perceberem 

que quando usada a palavra “pode no lugar de deve abre espaço para que filmes (históricos 

ou não) sejam utilizados para o ensino da disciplina de História apenas com o intuito de 

ilustrar períodos, eventos e personagens, não necessariamente como fonte documental”.36 

Contudo, do mesmo modo que Jonathas Serrano alertara para os cuidados ao se trabalhar e 

tratar as linguagens audiovisuais os PCNs também o fazem. De qualquer maneira vale 

ressaltar que a linguagem midiática fílmica se fazendo presente dentro dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para se ensinar História integra aos saberes escolares memória, 

estética, raciocínio e etc. ao fazer com que o cinema promova uma reflexão dos alunos 

mediante a leitura histórica dos filmes que possibilita produzir conhecimento à luz de 

culturas diversificadas37, é a prática que fora apresentada por Marc Ferro. 

Por fim, considerando a existência de diversos artigos, dissertações e teses de 

variados historiadores brasileiros sobre o tema apontamos a obra de 2003 por Marcos 

Napolitano38 “Como usar o cinema em sala de aula” 39, como uma obra referência de 

instrumentalização que discute a relação entre o cinema e a sala de aula e que é citada pela 

Secretária de Educação do Estado do Paraná como livro base para o trabalho com o cinema 

                                                           
35 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história, geografia / 

Secretaria de Educação Fundamental.  – Brasília : MEC/SEF, 1998.  p. 88-89. 
36 PEREIRA, L.R. e SILVA, C. B da. Como utilizar o cinema em sala de aula? Notas a respeito das 
prescrições para o ensino de História. Espaço Pedagógico. V.21, n. 2, Passo Fundo, p. 318-355, jul./dez. 2014. 
Disponível em www.upf.br/seer/index.php/rep Acesso em: 06/10/2015. 
37 RIBEIRO, B. de O. L.; CARVALHO, C. H. de; SOUZA, S. T. de (orgs.). Cinema e Ensino de História da 
Educação. Campinas: Alínea, 2013. 
38 Marcos Napolitano professor de História do Brasil Independente na USP é especialista no período do Brasil 
Republicano, com ênfase no regime militar e na área de história da cultura, com ênfase nas relações entre 
música popular e política. Também possui experiência na área de história e cinema e no uso do audiovisual no 
ensino. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798506U9 Acesso em: 
23/10/2015. 
39 NAPOLITANO, M. Como usar o cinema em sala de aula. São Paulo: Contexto, 2003. 
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pelos professores da rede estadual40. Napolitano41 reforça a ideia de que o cinema é o 

sintetizador do lazer, valores sociais, ideologia e a estética, comovendo bilhões de pessoas. 

O autor é extremamente cuidadoso ao tratar do uso do instrumento audiovisual para 

educação, e afirma que “uma das justificativas mais comuns para o uso do cinema na 

educação escolar é a idéia de que o filme ‘ilustra’ e ‘motiva’ alunos desinteressados e 

preguiçosos para o mundo da leitura” 42 entretanto deve existir por parte do professor uma 

reflexão prévia sobre a exibição de filmes para as classes, dando atenção ao currículo e 

conteúdo, adequação à faixa etária e esclarecer aos alunos fazendo-os “questionar a ideia de 

que a ficção não tem compromisso com o real e o documentário fala sempre a realidade” 43 

visto que toda a obra cinematográfica pode ser tomada como fonte histórica de determinada 

época e que todo o filme é representação44, independente se documentário ou ficção, 

apontando assim uma forma de trabalhar no aluno criança e adolescente um 

desenvolvimento do seu olhar sobre o mundo e seu funcionamento, principalmente da 

indústria comercial ligada à produção cinematográfica, alertando, por exemplo, que “¾ do 

orçamento [de um filme blockbuster] é destinado ao marketing transformando o filme num 

fenômeno social à priori, antes mesmo de saber se vai fazer sucesso ou não.” 45 

Sobre a forma como se trabalhar o cinema em sala de aula o professor Marcos 

Napolitano indica em seu livro formas para se trabalhar, como solicitar aos alunos que, se 

possuírem videocassete ou DVD em casa, assistam o filme integralmente no contra-turno, 

solicitando-o como uma atividade de estudo, formal, com a elaboração de relatórios, 

roteiros devendo ser entregue como trabalho escrito, por exemplo.46 Para o trabalho com 

filmes em sala de aula Napolitano recomenda que os professores elaborem um roteiro de 

análise. Esse roteiro não tem a intenção de limitar ou desestimular as leituras variadas que 

podem vir a surgir, mas deve servir para se obter alguns parâmetros de análise com base 

nos objetivos da atividade em que o recurso audiovisual foi escolhido. O roteiro pode ser 
                                                           
40 SEED. Disponível em: http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=465 
Acesso em: 16/10/2015. 
41 NAPOLITANO, M. Como usar o cinema em sala de aula. São Paulo: Contexto, 2003. 
42 Idem. Ibidem. P15-16 
43 Idem. A análise de filmes em sala de aula. Programa Cultura é Currículo. Centro Cultural São Paulo, 
2010. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=n1UTnjFnBws Acesso: 16/10/2015 
44 Idem. A escrita fílmica da história e a monumentalização do passado: uma análise comparada de 
Amistad e Danton. In: CAPELATO, M. H.; MORETTIN, E; NAPOLITANO, M; SALIBA, E. T. (Orgs). 
História e Cinema – Dimensões Históricas do Audiovisual. São Paulo: Alameda, 2011. 2ª edição. 
45 Idem. Op. Cit. 
46 Idem. Op. Cit, p.81. 
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dividido em: informativo e interpretativo. O roteiro informativo deve conter ficha técnica, 

gênero, tema central, sinopse e os personagens, com suas características e funções. Se os 

filmes forem ditos históricos, de maneira prévia ou a partir da 1ª assistência do professor o 

aluno deve ir em busca de informações mínimas sobre o contexto, país representados, 

eventos e dos personagens em evidência. A outra forma que deve aparecer nesse roteiro de 

análise é a interpretativa, devendo aparecer na forma de um conjunto de questões assertivas 

e interrogativas (provocativas) que dirigem o olhar do aluno para o conteúdo disciplinas e 

na proposta da atividade, a fim de estimular a assimilação e o raciocínio crítico. O autor 

acredita que esta forma de se trabalhar os filmes com exercícios estimulam os alunos a 

buscarem leituras de textos que até então não eram atraente para se estudar determinado 

conteúdo e/ou período. 

É necessário salientar que apesar da enorme gama de trabalhos a respeito do ensino 

e da utilização dos instrumentos audiovisuais, principalmente, o cinema, julga-se oportuno 

saber como essa discussão chega às escolas, visto que a grande maioria dos autores e livros 

aqui citados não chega ao professor que está na sala de aula, por razões diversas, sejam elas 

sociais, financeiras e/ou regionais. Dessa forma a partir do próximo capítulo o olhar estará 

voltado aos documentos oficiais fornecidos pelo governo federal, no caso os PCNs e livros 

didáticos, escolhidos pelas escolas estaduais trabalhadas, mas fornecidos pelo Ministério da 

Educação (MEC), além das Diretrizes Curriculares Estaduais47 (DCEs) do Estado do 

Paraná. 

                                                           
47 PARANÁ, Governo do. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Departamento de Educação Básica. 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica – História. Paraná, 2008. 
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3. DOCUMENTOS OFICIAIS, CINEMA E CONTEÚDO. 

 

Que os estudantes sejam capazes de “saber 

utilizar diferentes fontes de informação e 

recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos.” 
48

 

 

 

3.1.  PCNs E DCEs: DOCUMENTOS OFICIAIS E O USO DO CINEMA. 

A motivação que fez buscar outras formas de como se trabalhar o cinema em sala de 

aula, bebendo dos ideais de diversos estudiosos e historiadores foi embasada nas 

possibilidades permitidas pelos documentos pedagógicos oficiais que regem a educação 

pública brasileira (PCNs e DCEs). Além dos manuais didáticos das escolas trabalhadas, e 

partindo do pressuposto que a grande maioria dos estudantes chega a escola, ao nono ano 

(série escolhida para a pesquisa) com experiências relacionadas à história, ou seja, alunos 

numa mesma fase da escolarização com apropriações diferentes dos conteúdos escolares, 

construído através de uma relação com a história por meio de fontes diversas: filmes, 

história em quadrinhos, música, jogos eletrônicos e outros. A escolha por essa abordagem 

também é resultado da prática de docência realizada durante a licenciatura nos anos de 

2013-14.  

Iniciamos o presente estudo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de História 

do ano de 1998, voltados até então para o ensino de 5ª à 8ª séries do ensino fundamental 2. 

Esta nomenclatura não é mais utilizada, visto que a partir do ano 2010 o Ministério da 

Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB) implementou o Ensino 

Fundamental de nove anos, conforme a Lei nº 11.274/0649. Neste documento salienta-se a 

                                                           
48 BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretária de Educação Básica. Parâmetros Curriculares 
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. p.12 
49 BRASIL, Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica. Ensino fundamental de nove anos: 
Passo a passo do processo de implantação. 2ª edição. Brasília: MEC/SEF. 2009. p. 5. 
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organização do ensino de História a partir de uma série de eixos temáticos, influência da 

Nova História Cultural.50 

A análise deste documento oficial se dará preponderantemente sobre o recurso 

audiovisual, com destaque para filmes e o cinema. Os PCNs já no começo do documento 

alertam que os meios de comunicação presentes na atualidade instigam meninos e meninas 

sobre as vivências humanas e seus contextos apresentando diversas passagens históricas 

que marcam os acontecimentos, que essas informações já se apresentam em casa, no seio 

familiar, ou na conversa e troca de ideias com amigos, ao circular por espaços sociais e que 

é dever do professor ser o “agregador e catalisador” desse conhecimento através do diálogo 

e crítica. Especificamente, a partir do capítulo em que se trabalha com documentos o 

cinema e os filmes aparecem como valiosa fonte, já que é tarefa do professor criar novas 

situações de aprendizagem com diferentes fontes de informação, o PCN de história, dessa 

forma, atenta o professor para que, além do trabalho com a história presente no filme, o 

professor use a oportunidade e estude com seus discentes a história do cinema, das técnicas, 

diferentes estilos, recriações estéticas e que o filme é produzido “irradiando sentidos e 

verdades plurais” 51. 

 

É preciso antes de tudo ter em mente que a fita está impregnada de valores, 
compreensões, visões de mundo, tentativas de explicação, de reconstituição, de 
recriação, de criação livre e artística, de inserção de cenários históricos 
construídos intencionalmente ou não por seus autores, diretores, produtores, 
pesquisadores, cenógrafos etc.52 

 
 

Igualmente, trata os temas (cinema e filme) ditos em imagens fílmicas, estes 

aparecem nos critérios de avaliação como “reconhecer a diversidade de documentos 

históricos” 53, sendo justamente sobre isto que o trabalho monográfico trata, a saber que os 

filmes que estarão presentes no próximo capítulo foram escolhidos pelos próprios alunos, 

sem intervenção do professor e/ou aplicador. Além disso, outro critério que abrange o tema 

                                                           
50 NETO, M. P. de M. Parâmetros Curriculares Nacionais de História: desafios e possibilidades da história 
ensinada na Educação Básica. Revista História em Reflexão: Vol.3 n.6 – Dourados: UFGD. 2009. 
51 BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretária de Educação Básica. Parâmetros Curriculares 
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. P. 89. 
52 Idem. Ibidem. P. 88. 
53 Idem. Ibidem. p.75 
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do projeto seria “reconhecer características da cultura contemporânea atual e suas relações 

com a História mundial nos últimos séculos” 54. 

Do mesmo modo que nos Parâmetros, faz-se a análise das Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do estado do Paraná (DCEs) História, um documento oficial, editada no 

ano de 2008 e lançada publicamente em 03/12/2009. As DCEs foram produzidas entre 

2004-2008 envolvendo professores da rede estadual com o objetivo de manter uma 

formação continuada aos professores e darem acesso a conteúdos básicos para as séries do 

Ensino Fundamental e Médio. As diretrizes tratam também dos parâmetros levantando 

pontos positivos e negativos da sua introdução a partir dos anos finais de 1990, como 

positivo foi visto a historiografia atualizada, novos objetos e perspectivas, superando o 

ensino até então linear e a adoção de livros didáticos adequados aos PCNs. Entretanto o 

documento também vislumbrou as negativas dos PCNs como a dificuldade de apropriação 

das propostas pelos professores e por minimizarem o pensamento crítico e de análise do 

objeto de estudo ao privilegiarem uma abordagem psicológica e sociológica dos conteúdos. 

A partir de um eixo norteador proposto pela didática de Jörn Rüsen, o corpo que 

produziu as DCEs do estado do Paraná apresentou as correntes historiográficas que regem o 

documento como a: Nova História, Nova História Cultural e Nova Esquerda Inglesa. As 

diretrizes dividiram as disciplinas da História em Conteúdos Estruturantes: Relações de 

Trabalho, de Poder e Culturais. Com relação ao proposto por este estudo o projeto tem 

suporte nas DCEs quando toca a abordagem teórico-metodológica: “o confronto de 

interpretações historiográficas e documentos históricos permitem aos estudantes 

formularem ideias históricas próprias e expressá-las por meio de narrativas históricas”. No 

concernente aos critérios de avaliação das DCEs o estudo com imagens fílmicas se sustenta 

em praticamente todos, exemplificados pelo pensamento e encaminhamento metodológico 

de Schmidt e Cainelli55  

 

[...] podem ser aproveitados de diferentes maneiras em aula [...] na elaboração de 
biografias, na confecção de dossiês, representação de danças folclóricas, 
exposição de objetos sobre o passado que estejam ao alcance do aluno, com a 

                                                           
54 Idem. Ibidem. p. 74 
55 SCHMIDT, M. A. M. dos S., CAINELLI, M. Ensinar História. 2ª ed. São Paulo; Scipione, 2009. 



26 
 

descrição de cada objeto exposto e o contexto em que foram produzidos, de modo 
a estabelecer relações entre as fontes. 56 

 

E também ao apontar que é “a problematização desses documentos que os transformam em 

fontes históricas” 57 possibilitando ao aluno uma maior valorização e contribuição para a 

preservação de documentos de diversas origens e formatos, além de buscar atividades que 

revelem se houve apropriação de leitura dos documentos com linguagens contemporâneas, 

como o cinema. Ainda sobre o uso da linguagem fílmica cabe citar o critério “[...] elencar 

diferentes instrumentos avaliativos capazes de sistematizar as idéias históricas produzidas 

pelos estudantes”; e da avaliação conjunta utilizando o aprendizado com o recurso 

audiovisual e posterior intervenção pedagógica do professor com fontes tradicionais no 

critério “[...] deve-se fazer uso: de narrativas e documentos históricos, inclusive os 

produzidos pelos alunos; verificação e confronto de documentos de diferentes naturezas” 58. 

 

3.2.  O CONTEÚDO – SEGUNDA GUERRA - NOS PCNs E DCEs.  

Sobre o conteúdo escolhido para o trabalho de intervenção através dos filmes: a 

Segunda Guerra Mundial é um dos assuntos recorrentes tanto na produção historiográfica, 

quanto na produção didática escolar. Somado a isso, a temática é alvo de muitas 

publicações fictícias e sem compromisso com o debate historiográfico, contemplado pelo 

currículo escolar bem como no manual didático adotado pelas escolas pesquisadas, esta 

situação interfere as aulas de história da educação básica. Busca-se saber como o assunto é 

referendado nos PCNs e nas DCEs do Paraná.  

Nos PCNs de História o conteúdo encontra-se na parte referente aos “Processos de 

constituição dos Estados Nacionais, confrontos, lutas, guerras e revoluções na Europa, na 

África e no Oriente” 59 e aparece em dois temas diferentes destes processos, primeiramente 

nos estudos das guerras contemporâneas que são tratados como “guerras napoleônicas, 

guerras na África e Ásia na expansão imperialista européia, Primeira Guerra Mundial, 

Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra da Coréia, Guerra do 
                                                           
56 PARANÁ, Governo do. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Departamento de Educação Básica. 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica – História. Paraná, 2008, p. 78 
57 PARANÁ, Governo do. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Departamento de Educação Básica. 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica – História. Paraná, 2008 p. 70 
58. Idem. Ibidem. P.90. 
59 BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretária de Educação Básica. Parâmetros Curriculares 
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. p.70. 
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Vietnã e etc.” 60. Num segundo momento a Segunda Guerra é colocada juntamente com a 

formação dos estados nacionais propriamente ditos:  

 

nacionalismo na Europa dos séculos XIX e XX, expansão imperialista dos 
Estados europeus, mudanças nas fronteiras dos Estados nacionais europeus na 
Primeira e na Segunda Guerra Mundial, organização dos Estados socialistas e 
comunistas, esfacelamento dos Estados socialistas, queda do Muro de Berlim e 
etc.61   

 

O tema Segunda Guerra Mundial não é tratado diretamente pelas Diretrizes 

Curriculares Estaduais (DCEs) do Paraná para 9º ano, mas é facilmente encaixado no 

conteúdo “Relações de Poder” e nos conteúdos básicos “Sujeitos, Guerras e Revoluções”.62, 

tendo como sugestão para resultado de avaliação  

 

[...] perceber como os estudantes compreendem: a formação do Estado; das outras 
instituições sociais; guerras e revoluções; dos movimentos sociais políticos, 
culturais e religiosos; as revoltas e revoluções sociais (políticas, econômicas, 
culturais e religiosas); guerras locais e guerras mundiais; 

  

e, “[...] estudar e avaliar de modo processual as estruturas que simultaneamente inibem e 

possibilitam as ações políticas que os sujeitos promovem em relação às lutas pela 

participação no poder que foram instituídas por um processo histórico”. 

 

3.3.  O MANUAL DIDÁTICO, CONTEÚDO E RECURSO AUDIOVISUAL. 

Os livros das duas escolas trabalhadas fazem parte do Programa Nacional do Livro 

(PNDL), distribuído pelo MEC, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e avaliado pela Secretaria de Educação Básica. 

O livro escolhido pela escola de Pinhais (Escola A) é o “História: Sociedade & 

Cidadania” 63 (IMAGEM 4) de Alfredo Boulos Junior, da editora FTD. Boulos é Mestre em 

História Social pela USP e Doutor em Educação pela PUC-SP. Lecionou no ensino público, 

privado e em cursinhos pré-vestibulares. 

                                                           
60 BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretária de Educação Básica. Parâmetros Curriculares 
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. p.71. 
61 Idem. Ibidem. p.71 
62 PARANÁ, Governo do. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Departamento de Educação Básica. 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica – História. Paraná, 2008. P.90. 
63 BOULOS JÚNIOR, A. História: Sociedade & Cidadania. 9º ano. 2 ed. São Paulo: FTD, 2012. 
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Imagem 1: Capa do Livro da Escola A. 

 
 Foto: Elaborada pela autora. 

 

O capítulo que aborda o contexto da Segunda Guerra Mundial é o de número 7, 

iniciando na página 115 e terminando na 128. O autor apresenta os fatos históricos de uma 

forma cronológica, atentando-se para relembrar, no início do capítulo, as políticas 

imperialistas da Alemanha, Itália e Japão. Apresenta uma sequência de fotos, charges e 

mapas para caracterizar os tópicos, todos referenciados. Em quadros pequenos (IMAGEM 

2) o autor coloca a explicação de temas-chave, como: Guerra-relâmpago, Política de 

Apaziguamento e Espaço Vital, por exemplo. É importante perceber uma maior presença de 

datas e quantificações, numa proporção de texto bem menor do que o apresentado no livro 

da outra escola, isto exemplificado na imagem 2. Na página 124 há um quadro 

denominado: “Para Saber mais” que ressalta o tema “Solução Final”: Fábricas de Morte 

(IMAGEM 3). O livro também destaca a participação brasileira (IMAGEM 4) brevemente 

e traz algumas curiosidades sobre as línguas que eram proibidas durante o regime nazista, 

além de recomendações de livros, sites e filmes para complementar o assunto.  
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Imagem 2 

 

Foto: Elaborada pela autora. 

 

Imagem 3: Para Saber Mais. 

 
Foto: Elaborada pela autora. 
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Imagem 4: A participação brasileira. 

 
Foto: Elaborada pela autora. 

 

No desenvolvimento do capítulo não há citação do referencial teórico metodológico 

utilizado pelos autores, estes se encontram somente nas referências bibliográficas, no final 

do livro. Como o livro é do professor existem algumas notas em vermelho espalhadas pelo 

texto exemplificando como os professores podem abordar cada parte do capítulo, reflexão 

de alguns textos e as respostas para as questões dos quadros “Dialogando” (IMAGEM 5). 

 

Imagem 5 

 
Foto: Elaborada pela autora. 
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Na parte que cabe ao manual do professor esta se inicia a partir da página 337 o 

autor inicia apresentando a visão metodológica da história, utilizando-se de autores como 

Hobsbawn, Duby e Pinsky. Debate as correntes historiográficas mais discutidas, como o 

Positivismo, Materialismo Histórico e Nova História, embasado no livro da Secretaria de 

Educação Básica: História: Ensino Fundamental. 
64

 Boulos apresenta os conceitos básicos 

que foram abordados em seu livro didático como: história, tempo, cronologia, fontes, 

identidade, patrimônio e cidadania.  

Sobre a utilização de fontes, em específico o cinema, o autor aponta que o cinema é 

uma junção de arte e técnica que tem como objetivo principal agradar e vender, dessa 

maneira alerta o cuidado ao utilizar essa fonte em sala de aula, ao mesmo tempo que indica 

não tratá-la como uma “mentira inconseqüente e interesseira”, já que desqualificar o filme 

por não apresentar “verdade” é ingenuidade e questiona sobre o que é a verdade do ponto 

de vista histórico. Para responder sua interrogação apresenta o filme Danton – O processo 

da revolução65, do diretor Andrzej Wajda, em que a crítica do filme é muito mais atual do 

que o fato histórico que apresenta. O autor não cita nas sugestões de Leitura e/ou nas 

referências usadas no livro, os trabalhos acerca da utilização dos cinemas/filmes por Marc 

Ferro ou Napolitano mas as ideias de ambos fazem-se presentes. 

Por fim, o autor oferece uma vasta gama de textos paradidáticos para auxiliar como 

base e consulta aos professores, sobre os diversos assuntos abordados nas unidades do 

livro. Há ainda as respostas das questões e algumas sugestões de estímulos que devem ser 

proporcionados aos alunos para que façam as suas próprias reflexões nas questões de 

opinião e pessoais. 

O manual didático escolhido pelos professores de história do colégio de Curitiba 

(Escola B) para os anos de 2014-16, “Vontade de saber história” 66 (IMAGEM 6) também 

da editora FTD. Os autores Pellegrini, Dias e Grinberg, os dois primeiros são professores 

de história graduados pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e trabalham na rede 

                                                           
64 OLIVEIRA, M. M. D de O. História: Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2010. 
65 Boulos ressalta: “é um filme sobre a Revolução Francesa de 1789, mas a obra que Wajda realiza é mais 
uma crítica ao autoritarismo e ao clima de medo vivido na Polônia dos anos de 1980 (lugar e tempo em que o 
diretor viveu) do que uma narrativa sobre o episódio vivido pelos franceses em 1789 (época em que o filme 
foi ambientado).” 
66 PELLEGRINI, M. C; DIAS, A. M; GRINBERG, K. Vontade de saber história, 9º ano. 2 ed. São Paulo: 
FTD, 2012. 
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particular de ensino e Grinberg é graduada em História pela UFF (Universidade Federal 

Fluminense), Doutora em História Social pela mesma instituição e professora do 

Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).  

 

Imagem 6 – Capa do Manual Didático Escola B. 

 
Foto: Elaborada pela autora. 

 

O capítulo que aborda o conteúdo Segunda Guerra Mundial é o de número 7, do 

quarto livro da coleção, abrange das páginas 116 à 134 e obedece a uma forma linear de 

apresentar os fatos históricos. Apresenta diversas fontes como recortes de jornal, 

fotografias, mapas, cartazes, emblemas, trechos de livros autobiográficos, obras de artes, 

entre outros, todas as fontes apresentam referência, e as demais informações sobre as 

mesmas estão citadas no caderno do professor, fora do acesso aos estudantes. Na página 

130 o recurso didático apresenta um quadro, denominado “Explorando o tema” (IMAGEM 

7) que aborda o Holocausto. O livro ainda apresenta a relação do Brasil na Segunda Guerra 

(IMAGEM 8), textos de apoio para refletir sobre o capítulo e as atividades. No 

desenvolvimento do capítulo não há citação do referencial teórico metodológico utilizado 

pelos autores, estes se encontram somente nas referências bibliográficas, no final do livro. 
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Imagem 7: Explorando o tema 

 
Foto: Elaborada pela autora. 

 

Imagem 8: Participação Brasileira. 

 
Foto: Elaborada pela autora. 
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Como o livro é do professor existem algumas notas de rodapé exemplificando como 

os professores podem abordar cada parte do capítulo, como incitando o conhecimento 

prévio dos alunos no início e sobre a reflexão de alguns textos de apoios assim como da 

auto-avaliação dos alunos. 

As orientações específicas dedicadas aos professores encontram-se no final após a 

página 240. Estas orientações contam com algumas anotações sobre a estrutura da obra, 

como por exemplo, que a sequência é organizada com critérios cronológicos e 

simultaneidades67, que os textos apresentados estão de acordo com as discussões recentes 

do campo da historiografia, abordando problemáticas históricas, conflitos de interpretações 

e revisão de temas clássicos. No quadro “Explorando o tema”, já citado no parágrafo 

anterior, os autores apontam para uma forma temática de relacionar algum assunto 

explorado no capítulo de maneira mais específica, no caso deste capítulo o Holocausto.  

A respeito das atividades propostas os autores se debruçam sobre, com suas 

palavras, “temas polêmicos e geradores de debates” como forma de possibilitar aos alunos 

maior percepção de que a história não é feita de verdades absolutas e que um assunto tido 

como esgotado pode ser sempre reinterpretado. Apresentam a importância da 

multiplicidade de fontes e explanam sobre algumas formas de se usar fontes arqueológicas, 

audiovisuais e relatos orais, sendo um pequeno parágrafo destinado ao audiovisual 

alertando para o cuidado do professor historiador em “lidar com esse tipo de fonte” pois 

tende a ser mais persuasivo que as demais, ressalvando que o cinema é um valioso veículo 

de aprendizagem escolar. Pellegrini, Dias e Grinberg apresentam um mapa de conteúdos e 

recursos sendo os do capítulo sete apresentados da seguinte forma: Conceitos e noções: 

Diplomacia; Estado; Nazismo; Fascismo; Racismo; Arianismo; Militarismo; Holocausto e 

Espaço Vital. Recursos: Fotografia; Jornal; Mapa; Infográfico; Emblema; Textos e 

Pinturas.  

Quanto a concepção histórica o livro busca, de acordo com seus autores, atingir 

objetivos estabelecidos pelas novas propostas curriculares e principalmente pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, abordando os conceitos básicos para o ensino de 

História como Política, Trabalho, Sociedade e Cultura, referenciando sua pesquisa no final 

desta parte. Nota-se neste referencial a presença do livro de Marcos Napolitano, “Como 

                                                           
67 PELLEGRINI, M. C; DIAS, A. M; GRINBERG, K. Vontade de saber história, 9º ano. 2 ed. São Paulo: 
FTD, 2012. p. 4. 
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usar o cinema em sala de aula”, mesmo que no capítulo estudado não exista a presença 

e/ou sugestão de uma fonte fílmica. 

A partir da página 38 os autores apresentam “Objetivos, comentários e sugestões” 

de cada capítulo do livro. As sugestões sobre o conteúdo trabalhado na intervenção iniciam-

se na página 74. Verifica-se a presença das informações sobre todas as fontes usadas para 

ilustrar o capítulo e que não constam no livro do aluno. Da mesma forma aparece como 

sugestão um único filme: “Círculo de Fogo” de 2001, com a função de ressaltar a 

importância da propaganda na construção dos mitos heróicos, importantes para que se 

mantivessem os interesses políticos durante a II Guerra Mundial e para elevar a moral dos 

combatentes. Esta é, basicamente, como o livro didático utilizado pela Escola B trabalha 

com o conteúdo abordado na intervenção, a metodologia e referencial teórico utilizado e a 

relação com o ensino através do cinema, incentivando minimamente aluno e professor a 

esta prática de ensino-aprendizagem. Contudo, os mesmo autores, nas orientações para os 

livros do Ensino Médio, afirmam que o cinema pode ser um recurso mais explorado, pois 

partem do pressuposto que o jovem no Ensino Médio possui maior contato com filmes. 

A partir do término das análises dos documentos oficiais e manuais didáticos 

utilizados pelas escolas escolhidas para a intervenção salienta-se que esta monografia teve 

como principal interrogação analisar até que ponto a presença da fonte fílmica com caráter 

histórico pode mobilizar a aprendizagem dos alunos sobre um quadro geral pré-

determinado, como a Segunda Guerra Mundial. Para responder a problemática da 

investigação foi delineado de forma geral o uso do cinema no ensino, de maneira prévia, ou 

seja, sem a intervenção do professor das instituições, tanto apresentadas e recorrentes por 

todos estes documentos citados acima, com o objetivo de analisar de que forma ela 

contribui para a compreensão histórica de jovens alunos. 
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4. O TRABALHO DE CAMPO 

 
“Quando o aluno procura explicações para 

uma situação passada, à luz da sua própria 

experiência, mesmo sem apreciar as 

diferenças entre as suas crenças e valores e 

os de outra sociedade, revela já um esforço 

de compreensão histórica.” 
68

 

 

4.1.  ESTUDO PILOTO E AS ESCOLAS ESCOLHIDAS 

A primeira etapa do trabalho foi a realização do estudo prévio (nomeado estudo 

piloto) onde seriam escolhidos filmes de temáticas históricas, sugeridas pelos alunos, ou 

seja, películas audiovisuais de fácil acesso: filmes que passam com frequência na televisão 

aberta, hollywoodianos, de grande bilheteria, e utilizá-los como fonte de pesquisa no intuito 

de transformar o audiovisual numa atividade significativa de aprendizado, independente do 

gênero e das características da produção cinematográfica. Para Giroux: 

 

Mais do que veículos de entretenimento, fantasia, emoção, eles69 estão vendendo 
produtos, e ensinando valores, por isso devem ser considerados como sérios 
locais de aprendizagem e, portanto, podem e talvez devam ser incorporados no 
currículo escolar como objetos de conhecimento social e análise crítica.70 

 

O intuito de se utilizar filmes por eles conhecidos e por eles determinados, 

utilizando-os como fonte histórica, é tentar extrair da sua essência, enquanto produção 

cinematográfica que retrata determinados períodos históricos, se o que ele reproduz é ou 

não uma verdade histórica (a partir de diversas visões historiográficas), verossimilhança ou, 

se simplesmente, ficção a partir do cotidiano do próprio estudante, como afirma Circe 

Bittencourt: “o cotidiano dever ser utilizado como objeto de estudo escolar pelas 

                                                           
68 BARCA, I; GAGO, M. Aprender a pensar em História: um estudo com alunos do 6º ano de escolaridade. 
Revista Portuguesa de Educação. Braga. Instituto de Educação e Psicologia. V14. N.1. 2001.  p. 241. 
69 O autor trabalha nesse livro com as produções animadas da Disney. 
70 GIROUX, H. A disneyzação da cultura infantil. In: SILVA, T.T, MOREIRA, A.F. (orgs.). Territórios 
contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995,  p. 74. 
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possibilidades que oferece de visualizar as transformações possíveis realizadas por homens 

comuns, ultrapassando a ideia de que a vida cotidiana é repleta e permeada de alienação.” 71 

O estudo piloto foi aplicado em 19/06/2015 com três nonos anos, totalizando 70 

alunos. O estudo consistiu em solicitar que os alunos escrevessem numa folha de papel 

(sem assinatura/identificação, sem timbragem, descrição e aparência formal, para não 

perder a espontaneidade das escolhas), nomes de três filmes que eles já viram, conheciam 

ou lembravam que remetiam ao tema pré-determinado: Segunda Guerra Mundial. Do 

estudo piloto, três títulos se adequaram e foram pertinentes ao trabalho72: A menina que 

roubava livros
73, citado 22 vezes; O menino do pijama listrado

74, citado 15 vezes; e 

Capitão América: O primeiro vingador
75, citado 7 vezes. A partir desse momento, a ideia 

foi trabalhar o filme como documento histórico e fonte primária, partindo do pressuposto 

que os alunos já tinham uma base prévia de conhecimento sobre a Segunda Guerra 

Mundial.  

 

Imagem 9 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
71 BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004, p. 168. 
72 Sobre a escolha dos títulos, os alunos indicaram conhecer outros filmes como: A Queda, no entanto para a 
presente pesquisa a opção foi pelos três filmes mais indicados. 
73 A MENINA que Roubava Livros, , Direção: Brian Percival. Fox Filmes. EUA/Alemanha, 2014. Som, 
Color, Formato: 35mm.  
74 O MENINO do Pijama Listrado, Direção: Mark Herman. IMAGEM Filmes. EUA/Reino Unido, 2008. 
Som, Color, Formato: 35mm. 
75 CAPITÃO América: O Primeiro Vingador, Direção: Joe Johnston. PARAMOUNT PICTURES. EUA, 
2011. Som, Color, Formato: 35mm. 
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Imagem 10 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Imagem 11 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Imagem 12 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Imagem 13 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Imagem 14 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O objetivo então foi analisar até que ponto a presença da fonte fílmica com caráter 

histórico pode mobilizar a aprendizagem dos alunos sobre um quadro geral pré-

determinado, como a Segunda Guerra Mundial, estimulando o seu interesse pela temática 

dada pelo professor, se pautando pelos currículos propostos pelas Secretarias de Educação e 

definidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, se atendo a questões primordiais à 

compreensão da historicidade como a atenção a possíveis anacronismos, incoerências e 

tendências, destacando a ficção e o apelo emocional presentes nesses tipos de obras 

cinematográficas, sem eximir, de maneira alguma o papel do professor, que realiza, de 

acordo com Marcos Napolitano, “um conjunto de mediações pedagógicas antes e depois do 

filme”.76  

O campo escolhido para a pesquisa foram duas escolas públicas da rede estadual de 

ensino do Estado do Paraná, sendo a escola de Pinhais designada como Escola A e a escola 

de Curitiba como Escola B. Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram alunos do nono ano 

do ensino fundamental e para coleta de dados lançou-se mão da aplicação de dois 

instrumentos de pesquisa, a saber, um sobre a relação dos alunos com o audiovisual na 

escola e outro sobre os temas abordados nos filmes: Holocausto, III Reich e a participação 

estadunidense na Segunda Guerra Mundial. É necessário esclarecer que na Escola A, 

segundo o professor, os alunos já haviam estudado o conteúdo escolhido, enquanto que na 

Escola B, não havia, até o momento da aplicação do instrumento, não tiveram “aulas 
                                                           
76 NAPOLITANO, M. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2003, p.39. 
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formais” sobre o assunto. Ao todo participaram da pesquisa 42 estudantes com idades 

variando entre 13 e 17 anos, com a sua maioria (65%) masculina. 

 

Gráfico 1 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.  CONHECIMENTO PRÉVIO E OS FILMES  

O porquê de buscar as fontes para esse projeto nos conhecimentos históricos prévios 

dos alunos do nono ano se respalda em duas citações: “Sabe-se que os alunos têm ideias 

sobre o passado e sobre a história indiferente do que e como nós o ensinamos. O passado é 
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inescapável; ele é construído em nossas formas de pensar sobre nós mesmo.” 77 E “Imagens 

cinematográficas se gravam em nós sem que percebamos como máscaras fixadas sobre os 

séculos passados.” 78 Demonstrando que instigar o estudante questionando-o sobre os seus 

conhecimentos prévios pode ser uma forma de se iniciar um novo assunto ou conteúdo a ser 

abordado, transformando a sala de aula, como afirmam Schmidt e Cainelli: 

 

 
em um espaço de conhecimentos compartilhados, pois as pesquisas já indicam 
que a aprendizagem não é resultado de mera relação entre professor e aluno 
individualmente, mas realiza-se em um coletivo que possui suas necessidades e 
vivências culturais peculiares “79  

 
 
Dessa forma, as respostas obtidas por meio do instrumento, assumiram dois vieses 

diferentes: na escola pública de Pinhais (Escola A), com alunos que já haviam trabalhado o 

conteúdo estruturante, definido pelo PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola. E na 

escola pública de Curitiba (Escola B), com alunos que ainda não haviam entrado em 

contato com o tema. Sabendo-se que todos já tinham conhecimento prévio dos três filmes já 

citados, a coleta de dados foi realizada através de dois tipos de questionários, com o 

principal objetivo de verificar se há coerência entre período e contexto histórico ao utilizar 

o filme de ampla divulgação e fácil acesso como instrumento de aprendizagem. 

Os estudantes responderam aos dois questionários na presença da pesquisadora. 

Entre as questões contempladas no primeiro questionário (ANEXO 4) destacamos a 

questão 1 que indagava aos alunos se gostam quando os professores levam os filmes e/ou 

documentários históricos para a sala de aula. 100% dos alunos aprovam a escolha dos 

professores.  

Em outra questão (número 2) foi perguntado aos alunos se eles acreditam que os 

filmes apresentam verdades, interpretações, os dois ou somente ficção: 

 

                                                           
77 LEE, P. Progressão da compreensão dos alunos em História. In: BARCA, I. (Org.). Perspectivas em 
Educação Histórica. Actas das Primeiras Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Universidade do 
Minho, p. 13-29, 2001. 
78 CARRIÉRE, J. C. A linguagem secreta do cinema. Apud OLIVEIRA, D. O cinema como fonte para a 
história. In: Fontes históricas: métodos e tipologias, 2008, Curitiba. III Evento de Extensão em Pesquisa 
Histórica, 2008. p. 1-12. 
79 SCHMIDT, M. A. dos. S.; CAINELLLI, M. Ensinar História. São Paulo: Scipione. 2004, p. 51. 
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Gráfico 3. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 4 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Também foi contemplado no instrumento se os filmes que os estudantes assistem 

em sala de aula são os mesmos que tem acesso em casa, via televisão e/ou internet. Nesta 

questão 60% do total dos alunos responderam que os filmes que vêem fora da escola não 

correspondem às escolhas dos professores.  
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Gráfico 5. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 6. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Igualmente foi questionado aos alunos se eles conseguem relacionar os filmes vistos 

fora da sala de aula com o conteúdo ministrado em aula e 88% do total de alunos 

responderam que sim.  
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Gráfico 7. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Gráfico 8. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

E, por fim, foi perguntado aos estudantes se consideravam importante a utilização 

do audiovisual para aprender história, onde houve somente duas negativas e uma resposta 

deixada em branco. 
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4.3.  PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

O segundo instrumento de coleta de dados (ANEXO 5), era composto por três 

questões, cada uma referente a um filme escolhido pelos alunos no estudo piloto e um 

contexto do período trabalhado. A opção foi apresentar em cada uma das questões cinco 

palavras80 que tem ligação com o filme/período relacionado e foi solicitado aos estudantes 

que numerassem de 1 à 5, sendo a de número 1 a que melhor explicava o momento 

retratado e a última (número 5) que não se relacionava/aplicava ou menos explicava o 

contexto fílmico/escolar. A questão número 1 fazia referência ao filme O Menino do 

Pijama listrado e ao Holocausto; A questão 2 ao filme A Menina que Roubava Livros e ao 

período vivenciado na Alemanha denominado III Reich e por último O Capitão América – 

O primeiro Vingador fazendo alusão a participação dos Estados Unidos na II Guerra 

Mundial. Sobre as respostas e conclusões a respeito do segundo instrumento a analise é 

feita da última questão para a primeira. 

 A questão de número três (IMAGEM 15) se relacionava ao filme do Capitão 

América e à participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra: 

 

                                                           
80 Na questão um do instrumento foram apresentadas as palavras: Propaganda, Tecnologia, Armamento, 
Aliados e Liberdade. Na questão dois as palavras apresentadas foram: as palavras escolhidas para o trabalho 
foram: Obediência, Nazismo, Guerra, Destruição e Medo e na questão três: Preconceito, Extermínio, 
“Solução Final”, Holocausto e Campos de Concentração. 
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Para os alunos, quando questionados qual a melhor resposta que caberia na questão 

relativa ao filme do Capitão América, os estudantes das duas escolas chegaram a uma 

conclusão similar: Propaganda, sendo 68% na escola A e 60% na escola B, ou seja, mesmo 

sem a intervenção do professor os alunos que ainda não tinham estudado a Segunda Guerra 

Mundial compreenderam que os Estados Unidos utilizou-se de uma propaganda para juntar 

fundos e convencer a população a unir-se à guerra, por uma razão maior. Na escola A 

nenhum aluno citou Tecnologia; enquanto na escola B armamento e aliados não foram 

citados, dois pontos que virão a ser abordados quando da explicação teórica sobre a 

Segunda Guerra pelo professor e presentes nos manuais didáticos.  

Gráfico 9 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 10 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Destacamos algumas respostas dos estudantes que reforçam a ideia do filme 

enquanto propaganda:  

 

“Pelo simples fato de que é mito o Capitão América e que é propaganda para os 

Estados Unidos na guerra.” (Aluno escola A. Masculino – 15 anos). 
 

“Isto é propaganda da briga entre o capitão América contra os nazistas para as 

pessoas lerem e ir a guerra.” (Aluno escola B. Masculino – 15 anos). 
 
“Por que eles tavam fazendo propaganda do Capitão América para ele se tornar 

famoso e ele lutava contra o nazismo.” (Aluna escola A. Feminino -16 anos) 
 
“No filme retrata que o capitão América, fez muitos shows e lançou revistas, 

propagandas, onde mostra ele com armamentos e soldados salvando pessoas e 

atirando contra os inimigos” (Aluna escola B. Feminino – 16 anos) 
 

 

A questão dois (IMAGEM 16) versava sobre o filme “A Menina que Roubava 

Livros”, 

Imagem 16 

 

 

Sendo a questão que gerou respostas mais variadas, já que todas as palavras, acima 

apresentadas, foram escolhidas pelos alunos como a palavra que melhor explicava ou que 

fosse a mais importante para se retratar o filme e o período em questão. A grande diferença 

entre essa questão e a pergunta sobre o filme do Capitão América é que, em relação às 

demais respostas, todas as palavras aparecem contempladas, segue abaixo os gráficos para 

melhor visualização das respostas: 
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Gráfico 11 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 12. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entretanto, nas duas escolas o Nazismo teve a maioria das marcações 32% na 

Escola A e 35% na Escola B, contando com as seguintes explicações para a escolha: 

 

“Nazismo, por que o filme retrata como a Alemanha via o nazismo e convivia 

com ele ou seja como eles viviam com o nazismo.” (Aluno escola A. Masculino – 
14 anos). 
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“Porque o Nazismo foi o principal ele dominou a Alemanha e fez com que os 

alemães acreditassem na idéia do Fürer, que todos deviam lutar por ele, se fosse 

preciso fazer guerra.” (Aluno escola B. Masculino – 14 anos). 
 
“Porque o nazismo mecheu com o mundo.” (Aluno escola A. Masculino – 14 
anos). 
 
“Nazismo porque quem mandava no lugar era os Nazistas, foram eles que 

provocaram a guerra gerando destruição e medo.” (Aluna escola B. Feminino -
14 anos). 
 

 

A última questão analisada (IMAGEM 17)  

 

 

 relacionada ao filme “O Menino do Pijama Listrado”, consegue responder, em diversos 

pontos, alguns dos questionamentos que fizeram com que esse tema fosse escolhido para 
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ser trabalhado no projeto monográfico. Nesta pergunta onde se obteve a maior diferença 

entre os alunos da Escola A e Escola B. Faz-se necessário ressaltar que as palavras menos 

citadas ou não citadas pelos estudantes foram “Holocausto” e “Solução Final”, no entanto 

chamamos atenção para o fato de que estas palavras encontram-se em destaque nos 

manuais didáticos escolhidos por ambas as escolas, como já fora citado na análise dos 

manuais didáticos, as duas palavras estão em quadros para o estudo específico do caso, 

sendo estas palavras título. Sobre as respostas escolhidas como as mais importantes ou que 

melhor explicam o audiovisual de grande bilheteria temos na Escola A 47% das escolhas 

para “Campo de Concentração”. Na Escola B a principal escolha, com 50% das marcações, 

foi “Preconceito”. 

Gráfico 13 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Gráfico 14. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Para explicar as respostas escolhidas os alunos utilizaram-se das seguintes explicações: 

 

“Campos de concentração, eram onde os judeus ficavam para serem mortos ou 

escravisados” (Aluno escola A. Masculino – 14 anos) 
 
“Campo de concentração, eu escolhi por que o filme e os quadrinhos estam 

falando sobre isso, ou seja aonde se concentravam os judeus.” (Aluno escola A 
Masculino -14 anos) 
 
“Preconceito. Se não fosse o preconceito, a xenofobia, etc do partido nazista, 

não teria existido os Campos de Concentração.” (Aluno escola B. Masculino – 
13 anos). 
 
“Preconceito, porque após a primeira guerra Mundial A Alemanha achava que 

os judeus era um dos principais responsável pela pobreza da Alemanha, 

pensando assim eles começavam a matar os judeus, escravizar, eles levar para os 

campos de concentração, para matar todos eles.” (Aluno escola B. Masculino -
14 anos). 
 

 

 

O percurso realizado pela análise dos dados coletados dos alunos das escolas A e B 

permitiu refletir e também acreditar que o uso de fontes como o cinema de fácil acesso, 

hollywoodiano, que está na TV aberta ou na internet no ensino de história é capaz de 

mobilizar os alunos como também inseri-los na especificidade do conhecimento histórico. 

Também vale destacar que as ideias que os alunos carregam precisam e devem encontrar 

seu devido espaço em sala de aula. Dar ouvidos ao que o estudante tem a dizer e o que ele 

já aprendeu pelos seus próprios meios sobre os conteúdos oficiais cobrados pelo currículo 

escolar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Somos os únicos seres que, social e 

historicamente, nos tornamos capazes de 

apreender. Por isso somos os únicos em que 

aprender é uma aventura criadora, algo, 

por isso mesmo, muito mais rico do que 

meramente repetir a lição dada.” 81 

 

O estudo permitiu, através das respostas dos estudantes, refletir sobre a importância 

da utilização do cinema como fonte para aprendizagem histórica e realizar um breve 

levantamento sobre a produção acadêmica preocupada com o uso do cinema em sala de 

aula a fim de validar a sua utilização. É preciso reafirmar que este trabalho não utiliza o 

cinema como ilustração para os conteúdos históricos ensinados nas escolas, mas como 

fonte e ferramenta de aprendizagem. Desta maneira chega-se a conclusão de que é válido 

trabalhar com esse tipo de fonte para o ensino de história nas séries do ensino fundamental, 

que esta forma de se trabalhar a História deve estar presente nas aulas, e, principalmente, o 

professor deve sempre avaliar qual tipo de filmes os estudantes tem acesso e conhecem, da 

mesma forma, qual a relação prévia dos alunos com o tema abordado pelo filme, trabalho 

que já vem sendo discutido há muitos anos pelas professoras Isabel Barca e Maria 

Auxiliadora Schmidt sobre a cognição histórica e a elaboração de condições para atividades 

que valorizem uma aprendizagem significativa com base naquilo que o aluno vivencia 

previamente.82  

Sendo assim, o objetivo principal desta monografia alcançou êxito ao verificar que a 

presença da fonte fílmica com caráter histórico mobiliza a aprendizagem dos alunos sobre 

um quadro geral pré-determinado, seja ela determinada pelos professores, assim como 

                                                           
81 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 
2000, p. 77. 
82 CAINELLI, M. A escrita da história e os conteúdos ensinados na disciplina de história no ensino 
fundamental. - Educação e Filosofia Uberlândia, v. 26, n. 51, p. 163-184, jan./jun. 2012, p.176. 
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pelos conteúdos estruturantes estipulados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e as 

Diretrizes Curriculares do Estado. Outro aspecto respondido é notar que os estudantes 

percebem e buscam uma relação coesa entre período histórico abordados nos filmes com o 

contexto histórico trabalhado em sala de aula através de filmes que eles indicaram e que já 

haviam visto em outro ambiente diferente do escolar. E que, através da pesquisa realizada 

foi possível perceber que cada estudante revela uma resposta condizendo com a experiência 

prévia que possuía sobre o contexto.  

A noção de conhecimento prévio pode ser melhor percebida ao analisar os 

resultados obtidos nas questões, do segundo questionário, apresentadas aos estudantes: A 

questão de número um que tratava sobre o holocausto, por exemplo, os estudantes que não 

haviam estudado formalmente a Segunda Guerra mundial destacaram o que seria a “origem 

do problema”, logo, no Preconceito, enquanto que os estudantes que já haviam recebido 

orientação do professor atentaram-se para o “problema em si”, ou seja, a consequência do 

preconceito, os campos de concentração.  

Na questão 2 que tratava da vida durante o III Reich a grande maioria dos alunos 

escolheu a palavra Nazismo como resposta, apesar desta palavra não ser usada 

demasiadamente no filme por eles indicadas, mas que aparecia na forma imagética com 

diversas bandeiras com a suástica e a presença dos soldados nazistas. Da mesma forma que 

na questão 3, onde os estudantes conseguiram entender a força que um filme pode ter na 

propaganda institucional de um país ao perceberem que no Capitão América a grande 

sacada era a propaganda, mais importante do que o combate do nazismo em si. 

Essas respostas demonstram o quanto é importante que os professores utilizem, 

como citado por Marcos Napolitano, “um conjunto de mediações pedagógicas antes e 

depois do filme”,83 para que a aprendizagem histórica seja mobilizada através dessa fonte e 

para que não se subestime a capacidade de saber histórico que os estudantes possuem, antes 

mesmo das aulas formais (sala de aula, conteúdo escrito e explicação), visto que a educação 

formal, muitas vezes, pode limitar a extensão da capacidade de raciocínio histórico que o 

aluno traz de fora da escola e acabar delimitando, aos moldes do que o currículo define 

como importante, o seu pensar a história. 

                                                           
83 NAPOLITANO, M. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2003. p39. 
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A motivação que me levou a escolher esse tema trouxe consigo mais motivação 

ainda, visto que esta forma de se utilizar o cinema em sala de aula acaba por endossar a 

ideia de que os alunos vêm com conhecimentos prévios e sabem utilizá-los quando 

necessário e se solicitados. Logo, é um estudo que motiva a se trabalhar futuramente um 

processo de intervenção mais delicado e detalhado, discutindo diretamente as interferências 

da utilização do cinema, nesses parâmetros, para se mobilizar a aprendizagem de jovens 

alunos e a forma que o professor pode e deve utilizar tal fonte/ferramenta. 
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FONTES 
 

Material respondido pelos alunos resultante da coleta de dados nas escolas de Pinhais e 

Curitiba realizado nos meses de Agosto e Setembro do ano de 2015. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

A Menina que Roubava Livros84  

Adaptação do livro “A Menina que Roubava Livros” de Marcus Zusak 

Longa Metragem. Fox Filmes.  

Bilheteria brasileira: 1.362.395 

ingressos 

Lançamento: 31 de janeiro de 

2014 (2h11min) 

Dirigido: Brian Percival 

Com: Geoffrey Rush, Emily 

Watson, Sophie Nélisse. 

Gênero: Drama. 

Nacionalidade: EUA, Alemanha. 

Recomendação: Maiores de 10 

anos. 

Sinopse: Durante a Segunda 

Guerra Mundial, uma jovem 

garota chamada Lieses Meminger 

(Sophie Nélisse) sobrevive fora de 

Munique através dos livros que 

ela rouba. Ajudada por seu pai 

adotivo (Geoffrey Rush), ela 

aprende a ler e partilhar livros 

com seus amigos, incluindo um 

homem judeu (Bem Schnetzer) que vive na clandestinidade em sua casa. Enquanto não está 

lendo ou estudando, ela realiza algumas tarefas para a mãe (Emily Watson) e brinca com o 

amigo Rudy (Nico Liersch).85 

 
                                                           
84 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0816442/ Acesso em: 03/10/2015. 
85 Disponível em: www.adorocinema.comfilmes/filme-204237/ Acesso em: 24/06/2015. 



61 
 

ANEXO 2 

O Menino do Pijama Listrado86 

Longa Metragem. IMAGEM 

FILMES.  

Lançamento: 12 de dezembro de 

2008 (1h34min) 

Dirigido: Mark Herman 

Com: Asa Butterfield, Vera 

Farmiga, David Thewlis.  

Gênero: Drama. 

Nacionalidade: EUA, Reino 

Unido. 

Sinopse: Alemanha, Segunda 

Guerra Mundial. O menino Bruno 

(Asa Butterfield), de 8 anos, é 

filho de um oficial nazista (David 

Tewlis) que assume um cargo 

importante em um campo de 

concentração. Sem saber 

realmente o que seu pai faz, ele 

deixa Berlim e se muda com ele e 

a mãe (Vera Farmiga) para uma área isolada, onde não há muito o que fazer para uma 

criança com a idade dele. Os problemas começam quando ele decide explorar o local e 

acaba conhecendo Shmuel (Jack Scanion), um garoto de idade parecida, que vive usando 

um pijama listrado e está sempre do outro lado de uma cerca eletrificada. A amizade cresce 

entre os dois e Bruno passa, cada vez mais, a visitá-lo, tornando essa relação mais perigosa 

do que eles imaginam. 

Curiosidade: Auschwitz não é citado no filme, porém o que leva a pensar ser ele o campo 

de concentração retratado é a presença de quatro fornos crematórios, única que possui esta 

característica.87 

                                                           
86 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0914798/?ref_=fn_al_tt_1 Acesso em: 03/10/2015 
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ANEXO 3 

Capitão América: O Primeiro Vingador88 

Longa Metragem. 

PARAMOUNT PICTURES. 

Bilheteria Brasileira: 2.760.097 

ingressos 

Lançamento: 29 de julho de 

2011. 

Dirigido por: Joe Johnston. 

Com: Chris Evans, Hayley 

Atwell, Sebastian Stan, Tommy 

Lee Jones. 

Gênero: Ação, Aventura, Ficção 

Científica. 

Nacionalidade: EUA. 

Recomendação: 12 anos. 

Sinopse: Ambientado na Segunda 

Guerra Mundial. Em 1941, em 

meio a devastação nazista, o 

governo americano precisa de 

uma nova arma. Steve Rogers é 

um jovem aspirante a combatente 

que, por muitas vezes, tentou se alistar no exército para contribuir nas Forças Aliadas. 

Sucessivas rejeições acontecem até que ele é aceito para participar de um projeto 

experimental que o transforma em um Supersoldado. As novas características do rapaz lhe 

fazem ser visto como celebridade, e sua imagem passa a ser usada para levantar a estima 

dos combatentes. Mas as mazelas da guerra também fazem parte da realidade do super-

herói.89 

                                                                                                                                                                                 
87 Disponível em:  www.adorocinema.com/filmes/filme-135215/ Acesso em: 24/06/2015. 
88 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0458339/?ref_=fn_al_tt_1 Acesso em: 03/10/2015. 
89 Disponível em:  www.adorocinema.com/filmes/filme-136557/ Acesso em: 24/06/2015. 
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ANEXO 4 
 

Questionário Prévio. Estágio Supervisionado em Pesquisa Histórica. UFPR. AGO/2015. 

Graduanda: Anna Claudia Beruski. Nome:____________________________________Idade:_____Nono Ano. 

 

1- Você gosta quando professora de História traz para a sala de aula algum filme/documentário histórico 

audiovisual?     [    ] SIM [    ] NÃO 

2- Para você, os filmes reproduzem uma verdade ou uma interpretação dos fatos históricos?  

[    ] VERDADE [    ] INTERPRETAÇÃO [   ] UM POUCO DOS DOIS.  [   ]SOMENTE FICÇÃO. 

3- Os filmes que você vê em sala de aula, são os mesmos que você assiste em casa ou no cinema?  

 [    ] NENHUM.  [    ] POUCOS.  [    ] A MAIORIA.  [    ] TODOS. 

4- Em algumas aulas, você consegue relacionar o que viu em casa ou no cinema, seja algum filme, vídeo, 

documentário e/ou entrevista, com o conteúdo ministrado pelo professor? [    ] SIM.  [    ] NÃO. 

5- Considera importante o uso desse tipo de Fonte audiovisual para aprender história? [    ] SIM.  [    ] NÃO. 
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ANEXO 5 (Reduzido para melhor visualização). 
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