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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: CADERNO 

PEDAGÓGICO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Esta produção didático-pedagógica caracteriza-se como um Caderno 

Pedagógico elaborado com a finalidade de cumprir os requisitos sobre a 

pesquisa e produção científica do Programa de Desenvolvimento Educacional 

– PDE, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Seu principal objetivo 

é direcionar a proposta de intervenção que se realizará no Colégio Estadual 

Theobaldo Miranda Santos, na turma de 1º ano do Ensino Médio, com a 

temática "A utilização de filmes nas aulas de História". 

Este trabalho tem como objetivo fornecer aos alunos e professores uma 

proposta de estudo de História a partir da utilização de novas fontes 

metodológicas, para que desperte maior interesse nas aulas desta disciplina 

por parte dos alunos, estimulando sua criticidade. Espera-se que, desta forma, 

o uso de filmes nas aulas de História, como recurso didático, proporcione uma 

aprendizagem mais eficaz, trazendo aos alunos um olhar diferente com relação 

aos filmes e à história. 

Com o avanço dos meios de comunicação, o uso de tecnologias tornou-

se importante dentro da sala de aula, pois a utilização das diferentes 

linguagens no ensino de História contribui para uma dinâmica maior nesse 

espaço. 

O professor tem que diversificar as fontes e dinamizar a prática de 

ensino, para que possa estimular um debate entre as múltiplas visões que 

encontramos dentro de uma sala de aula, lançar as ideias para que os alunos 

tornem-se cidadãos críticos, capazes de perceber as diferenças e 

desigualdades que existem na sociedade. 

Os filmes transmitem mensagens que traduzem valores culturais, sociais 

e ideológicos de uma sociedade e de uma determinada época. Desta forma, 

estes podem ser instrumento para estimular os jovens ao conhecimento da 

cultura geral. 



 

De acordo com Napolitano, “A utilização do cinema na escola pode ser 

inserida em linhas gerais, num grande campo de atuação pedagógica; onde o 

cinema motiva o aprendizado” (NAPOLITANO, 2006, p.12). 

Os filmes possibilitam e melhoram o cotidiano em sala, como afirma 

Napolitano, 

“Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a 
reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana elevada, pois 
o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os 
valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma 
obra de arte” (NAPOLITANO, 2004, p.11). 

O cinema em aulas de História torna-se ferramenta de apoio 

fundamental para a contextualização e análise dos conteúdos. Para ver a 

pertinência dos filmes para serem utilizados no processo ensino-aprendizagem 

em História é importante que o professor leia documentos históricos e trabalhos 

historiográficos sobre o período a ser estudado a fim de definir os elementos 

sobre os quais gostaria que os alunos fizessem reflexões e, principalmente, 

verificar se os filmes, enquanto produzidos para entretenimento, são obras 

ficcionais, e, portanto, podem apresentar lacunas quanto ao que o professor 

quer trabalhar com os alunos. O professor tem que conhecer o filme que vai 

passar, para quem e como irá passar o filme. É importante ter claro que 

trabalhar com cinema em sala de aula não é o mesmo que passar um filme 

qualquer porque não se teve tempo de preparar aula. É necessário que o 

trabalho com filme seja planejado para que se atinjam os objetivos de 

desenvolver no aluno a consciência histórica e de contribuir para a formação 

como cidadãos críticos e formadores de opinião. 

As mídias e os meios de comunicação de massa adquiriram grande 

importância durante o século XX. Sendo assim, passaram a fazer parte dos 

debates entre professores, inclusive o cinema, que oferece grande avanço ao 

processo ensino-aprendizagem. O cinema possibilita ao professor utilizá-lo 

enquanto meio de comunicação e produto, com determinadas características 

que o identificam como tal (cinema), para despertar no aluno o interesse em 

relação aos conteúdos escolares. 

Vamos analisar a contribuição que o cinema oferece para o processo 

ensino-aprendizagem em História e sistematizar procedimentos para que o uso 



 

de filmes torne as aulas de História mais incentivadoras ao aprendizado do 

conhecimento histórico. 

 

1.2. UM BREVE HISTÓRICO DO CINEMA 

 

O cinema nasceu na França em 189 com os irmãos Lumiére, que em um 

café parisiense reproduziram, numa grande tela, para uma pequena plateia, 

dois filmes de vida cotidiana. “La Sortie de souvriers de l’usine Lumière”. (“A 

saída dos operários da fábrica Lumière”) e “L’Arrivée d’untrain em gare” 

(Chegada de um trem à estação). Foi a primeira vez que as pessoas tiveram a 

possibilidade de ver imagens reais em movimento, projetadas sobre uma tela 

grande. 

No início do século XX, vários cinematógrafos captavam imagens em 

movimento nos mais diversos lugares. Eram imagens “documentais”, registros 

de situações cotidianas, paisagens, hábitos e costumes de diferentes 

civilizações, ambientes naturais e da vida animal, gerando imagens de grande 

valor científico e etnográfico. Em 1896, na Rússia, os operadores Lumières 

registraram imagens da coroação do Czar Nicolau, dando origem a uma nova 

concepção de jornalismo.  

 Filmes etnográficos e documentais continuariam a ser produzidos em 

larga escala, no contexto cinematográfico mundial, ao mesmo tempo em que o 

cinema de ficção aprimorava-se tecnicamente, para encantar e seduzir cada 

vez mais pessoas mundo afora. Ao longo dos anos 1920, começaram a surgir 

nos Estados Unidos os grandes estúdios de cinema, verdadeiras fábricas que 

nunca paravam de filmar.  

Hollywood, na Califórnia, tornou-se o centro mundial do cinema, 

investindo nos mais diferentes gêneros de filmes: suspense, romance, épicos, 

históricos, ação, aventura, infantis e desenhos animados. Depois surgiram a 

Paramount (1927), RKO, MGM e Twentieth Century Fox. O cinema americano 

conheceu seu apogeu com a consolidação da hegemonia econômica e política 

dos EUA após 1945.  

Apesar da crise social e econômica decorrente da derrota na Primeira 

Guerra, a Alemanha também se tornou outro polo fundamental de cinema dos 

anos 1920. Esta deu uma vigorosa contribuição ao desenvolvimento da 



 

linguagem cinematográfica a partir do expressionismo alemão, movimento que 

fez com que o cinema passasse a ser visto como arte. Rompendo com os 

parâmetros narrativos da época, os expressionistas criaram uma 

cinematografia da vida interior, traduzido em imagens do mundo subjetivo. 

A França, berço do cinematógrafo, também teve destaque na 

consolidação do cinema como arte e como cultura. Ao final dos anos 1950, um 

grupo de jovens franceses criou o movimento chamado Nouvelle Vague, que 

iria interferir de forma significativa na maneira de ver e fazer filmes adotados 

até então, retomando a tradição autoral e lírica do cinema clássico francês, 

porém incrementando os recursos narrativos, os argumentos e os movimentos 

de câmera.  

O forte apoio estatal e um esquema de distribuição eficiente recolocaram 

a França numa posição de destaque frente à produção mundial de filmes, bem 

como a difusão, no Ocidente, das cinematografias asiáticas e africanas, 

praticamente desconhecidas. 

Já na Itália as películas eram realizadas com poucos recursos técnicos e 

financeiros, e tentavam mostrar o cotidiano mais realista possível. O cinema na 

Inglaterra teve grande impulso a partir de 1960, com a linguagem narrativa 

relacionada à cultura da era dos Beatles. 

 

1.3. O CINEMA NO BRASIL 

A história do cinema brasileiro começou em 19 de junho de 1898 com o 

cinegrafista italiano Alfonso Segreto que, ao voltar da Europa a bordo do navio 

Brasil, filma a entrada na baía de Guanabara. Esse seria o primeiro filme 

nacional. No entanto, a película não foi preservada e, sobre sua existência, há 

apenas registros e notícias publicadas em periódicos do século XX.  

Depois, Segreto passou a filmar documentários juntamente com seu 

irmão, Paschoal Segreto, e ambos se tornam praticamente os únicos 

produtores de cinema até 1903. 

Durante os dez primeiros anos o cinema brasileiro teve pouca 

expressão, tanto como atividade comercial de exibição de fitas importadas, 

quanto como fabricação artesanal local.  

 Somente em 1907, com o advento da energia elétrica industrial na 

cidade do Rio de Janeiro, o comércio cinematográfico começou a se 



 

desenvolver.  Entre 1908 e 1911, foram produzidos vários curtas-metragens de 

atualidades e paisagens e longas-metragens de ficção. O público lotava as 

salas de exibição no Rio de Janeiro para assistir revistas musicais, dramas e 

principalmente reconstituições de crimes famosos.   

Entretanto, durante a década de 1910, a importação sistemática de 

filmes estrangeiros acabou debilitando a produção nacional, que só conseguiria 

se reerguer a partir de 1920. Naquele período, o domínio pleno da técnica e da 

linguagem cinematográfica, bem como a expansão da produção 

cinematográfica, fez nascerem vários clássicos do cinema mudo brasileiro, que 

mesmo de excelente qualidade, iriam permanecer marginalizados 

comercialmente.  

A partir da Revolução de 1930, a tendência de maior intervenção do 

Estado em todas as esferas se ampliou e alcançou a cultura. Tal ampliação se 

consolidou com a chegada do Estado Novo em 1937. Naquele ano, o 

presidente Getúlio Vargas cria o Instituto Nacional de Cinema Educativo 

(INCE), com o objetivo de incentivar a produção e a exibição de filmes que, 

através de temáticas exclusivamente nacionais, visavam a valorização da 

cultura brasileira, além de propagar os ideais e valores da nova política 

colocada em funcionamento pelo governo. Nos anos seguintes, o 

cinematógrafo tornou-se uma atração em si, indo além do conteúdo das 

imagens projetadas. Dos seus primeiros anos até a Primeira Guerra Mundial, 

os gêneros mais comuns do cinema mudo eram as comédias e os teatros 

filmados. 

Em 1939, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

que controlava a propaganda de cunho estatal nos cinejornais. 

O cinema brasileiro também recebeu iniciativas de industrialização. A 

ideia de produzir filmes em escala industrial foi da Companhia Atlântida, nos 

anos 1940. Esta era uma produtora privada, sediada no Rio de Janeiro, que 

marcaria a história da arte cinematográfica; no qual ficou como líder nas telas 

até meados de 1960. Neste período (1940/1950) foram os filmes de Atlântida 

que tornaram os astros de grandes sucessos Oscarito, Grande Otelo, Zé 

Trindade e Dercy Gonçalves. 

Entre os anos de 1960 e 1970 foi criado o Cinema Novo, fruto do 

processo de modernização desenvolvido na sociedade brasileira a partir de 



 

1930, onde jovens cineastas que diziam “descolonizar” a linguagem dos filmes 

e explorar os problemas socioeconômicos, a história e a cultura do Brasil. 

O Cinema Novo começou entrar em declínio depois do regime militar, 

com a rígida censura sobre o cinema nacional. 

Em 1975, com a criação do Embrafilme e do Concine, o governo 

começou a incentivar a produção de filmes históricos. Mas estes órgãos foram 

extintos em 1990 e assim o cinema passa por uma grande crise.  Em meados 

deste mesmo ano houve um avanço da qualidade técnica do novo cinema 

brasileiro que recebeu vários prêmios, entrando em seu auge. 

 

1.4. O CINEMA E O ENSINO DE HISTÓRIA 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem para o Ensino Médio o 

desenvolvimento das “capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-

las e selecioná-las, assim como a capacidade de aprender, criar e formular” 

(BRASIL, 2002 p. 16). Desta forma há uma preocupação com relação ao 

cotidiano da sociedade e a formação dos jovens. 

Assim, ao ensinar História temos que relacionar passado e presente e 

para isto buscar formas variadas para que o aluno possa entendê-lo da melhor 

maneira. 

“Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a 
reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, 
pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia 
e os valores sociais mais amplos são sintetizados numa 
mesma OBRA DE ARTE” (NAPOLITANO, 2004, p. 11 e 12). 

     Pois, como diz Selva Guimarães Fonseca, 

“O livro didático é uma fonte importante, mas não deve ser a 
única. A formação de sujeitos livres, cidadãos do mundo, para 
com o conhecimento produzido, mas também de crítica. O 
exercício da crítica é nossa principal ferramenta nas lutas 
cotidianas pela (re) construção da história” (FONSECA, 2003, 
p. 51) 

       Renato Mocelin nos lembra de que, 

“O papel do professor de História é, neste desafiante contexto 
da escola, o de propiciar as situações de troca para que o 
aluno possa estabelecer as relações entre o estudo da matéria 
e a realidade” (MOCELLIN, 2010, p.19) 



 

Ou seja, é necessário que o professor diversifique sua prática valendo-

se do que a tecnologia oferece para tornar seu o trabalho no processo ensino-

aprendizagem de História mais eficiente. O uso de obras cinematográficas é 

uma das opções que o professor tem ao seu dispor. É só uma questão de 

planejamento, para que a aula de História sirva para os alunos se interessarem 

pelo estudo de História, e com isso tenham uma formação para a vida em 

sociedade como cidadãos. 

Temos que planejar muito bem os filmes antes de passar aos alunos 

como diz Modro,  

“Planejar adequadamente o que será trabalhado, e qual o 
tempo disponível é essencial para uma atividade produtiva. Se 
necessário, estabelecer parceria com outros professores, ou 
solicitar que o filme seja assistido em outra oportunidade, 
dando uns dias para que isso seja providenciado, também 
pode ser uma solução” (MODRO, 2006, p.13). 

O professor deve ter alguns cuidados ao passar um filme aos alunos, 

como atentar à censura e adequar o filme aos espectadores, para verificar que 

estes tenham o discernimento e maturidade adequados aos mesmos. Filmes 

são uma base representativa para proporcionar uma análise da realidade e 

nunca devem ser vistos como representantes fiéis de fatos e acontecimentos. 

Há também uso inadequado de filmes em sala de aula, segundo Móran 

(1995, p.29), como: 

-vídeo tapa-buraco: utilizado em eventualidade como falta de professor 

gerando a ideia de “não haver aula”. 

“O vídeo tapa buraco mais utilizado em qualquer escola na 
eventual falta do professor. Não foram poucas as vezes que 
foram vivenciadas esta situação” (MODRO, 2006, p. 10). 

-vídeo-enrolação: é usado sem nenhuma relação com a aula. 

-vídeo-deslumbramento: o professor deslumbrado com a utilização do 

filme, em todas as aulas, diminuindo assim sua importância didática. 

-vídeo-perfeição: o professor questiona todos os filmes negando ao 

aluno a oportunidade de questionar os mesmos. 

-só vídeo: O filme não é discutido, é somente apresentado, perdendo, 

assim seu potencial didático. 



 

 O professor tem que fazer uma análise crítica de algo que foi produzido 

com o objetivo de atender ao entretenimento e ao conhecimento, pois podemos 

trabalhar os dois ao mesmo tempo. 

O cinema pode ser considerado um registro histórico, como coloca 

Catelli, 

“Na relação cinema-história, há dois eixos fundamentais de 

questionamentos: a leitura histórica do filme – analisar o filme à 

luz do período em que foi produzido – e a leitura 

cinematográfica da história – a história lida através do cinema. 

Sendo que esta última coloca para o historiador uma questão: 

a sua própria leitura do passado” (CATELLI, P.53,2009). 

Deste modo, podemos ver os fatos acontecidos através de cenas 

expostas nos filmes. No dia da projeção do filme o aluno já deve conhecer o 

contexto histórico em que se passa a trama e as informações básicas sobre o 

filme, ou seja, a ficha técnica. 

Segundo Eric Hobsbawm (1995), o cinema, graças ao poder de 

penetração e difusão, pode ser definido como um dos mais importantes 

fenômenos culturais do século XX. Isso porque, segundo o autor, o domínio 

visual promove a sensação de ruptura entre o passado e o presente, acelerado 

pela velocidade e profundidade das transformações tecnológicas e sociais da 

última metade desse século. Com o filme, o aluno, além de aumentar sua 

interação com o conhecimento histórico, consegue exercitar sua capacidade de 

fazer interpretações. 

Com o advento da Nova História tem se ampliado o campo e os 

instrumentos de trabalho do historiador, com o reconhecimento de novas 

fontes, novas problematizações, novas abordagens e novas metodologias, para 

conhecer a História e para escrever sobre a História da sociedade. A Nova 

História não estuda apenas os fatos passados apresentados de forma linear, 

mas também a história nos diversos ritmos, tempos e espaços.  

Na década de 1970 um dos grandes responsáveis pela incorporação do 

cinema dentro desta perspectiva da história nova foi Marc Ferro, historiador e 

professor francês, considerado pioneiro nos estudos da relação cinema-



 

história, que mostrou que já nesta época os filmes históricos exigiam uma 

análise minuciosa e criteriosa.  

“Se considerarmos a produção cinematográfica com conteúdo 
histórico todas as suas influências de desenvolvimento de 
consciência – histórica, ideológica, e cultural, entenderemos a 
responsabilidade que a escola tem perante seus alunos de 
oferecer um contraponto com suficiente embasamento para 
que o aluno possa construir uma visão mais ampla e crítica do 
mundo” (FERRO, 2010, p. 78). 

Marc Ferro propõe ainda duas formas de leitura do cinema:  

“Leitura histórica do filme e leitura cinematográfica da história: 
esses são os dois eixos a serem seguidos para quem se 
interroga sobre a relação entre cinema e história” (FERRO, 
1992, p. 21). 

Os estudos de Marc Ferro propuseram vários questionamentos que 

mesclam História e cinema. 

O uso de filmes como recurso didático na disciplina de História deve 

proporcionar a aprendizagem, fazendo a interação entre o mundo e a escola, o 

real e o imaginário, procurando despertar o interesse pela análise, reflexão e 

crítica, estabelecendo relações com os conteúdos, contextualizando-os com os 

processos históricos. 

O professor, ao se decidir pelo uso do filme, deverá desenvolver uma 

minuciosa preparação de sua aula para que os alunos não vejam essa 

atividade somente como um momento de diversão. Dessa forma, o primeiro 

passo é escolher um filme que se encaixa dentro do que está sendo discutido 

em sala de aula. Depois, se deve analisar a narrativa do filme para ver se a 

linguagem e o roteiro são adequados para a faixa etária da turma. Além do 

disto, é necessário fazer uma breve introdução do que será retratado no filme, 

estimulando nos alunos uma predisposição para as atividades que serão 

desenvolvidas. 

A proposta desta produção é abordar o cinema como uma das 

linguagens que permeiam a transposição didática e prática epistemológica do 

saber histórico, por meio da aplicação dessa linguagem midiática em sala de 

aula, principalmente na disciplina História, na construção do conhecimento 

histórico sobre a sociedade. 

 



 

 

2. MATERIAL DIDÁTICO E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A intervenção pedagógica será feita com alunos do 1º ano do Ensino 

Médio. Os conteúdos abordados serão Grécia e Roma. Os filmes selecionados 

relacionados aos conteúdos, são 300 (2004), Tróia (2007) e Gladiador (2000). 

Será feito um trabalho para elaborar-se a sistematização dos conhecimentos a 

respeito dos mesmos (sinopse do conteúdo, ficha técnica, relação com os 

conteúdos curriculares a respeito da Grécia e Roma, etc.).  

 

 

UNIDADE I 

 

Duração das aulas: 

02 aulas 

 

Material utilizado: 

Texto, livro didático. 

 

Objetivo 

-Levantar e sistematizar bibliografia sobre cinema e ensino de História; 

-Explicar critérios sobre o uso de filmes no processo ensino-aprendizagem de 

História; 

-Estimular no aluno a capacidade de análise, reflexão e crítica histórica diante 

de obras cinematográficas. 

 

Estratégia 

Inicia-se explicando sobre a importância do cinema dentro das aulas de 

História ressaltando o enfoque que será dado ao filme enquanto material 

didático e como fonte para o estudo de História. Desta forma promove-se um 

debate com os alunos um texto de Marc Ferro – “Coordenadas para uma 

pesquisa” - que dará suporte para a relação cinema/História; e o uso de filmes 

como instrumento de ensino. Este será lido, explicado, discutido e debatido; 



 

desta forma prepara-los para as próximas aulas, que serão iniciadas com os 

filmes.     

 

UNIDADE II 

 

Duração das aulas: 

06 aulas 

 

Material utilizado: 

Livro didático, conteúdo programático, televisão, aparelho de DVD, pen drive, 

notebook, atividades fotocopiadas. 

 

Objetivo 

Levar os alunos a perceberem que através de filmes conseguem analisar os 

fatos históricos tornando-os argumentativos e questionáveis. 

 

Estratégia 

Aborda-se dentro do contexto histórico do conteúdo do 1º ano do Ensino 

Médio, com o livro didático os textos sobre o confronto entre Gregos e Persas 

no ano de 480 a. C., deve se explicar o conteúdo, e em seguida a preparar 

para a exibição do filme. 

Antes da exibição de qualquer filme temos que tomar certos cuidados: 

a) Verificar se o equipamento necessário para a exibição do filme está  

funcionando; 

b) Observar se não existe incompatibilidade entre o tempo da aula e o  

tempo do filme; 

c) Constatar se a sala é adequada para a exibição do filme; 

d) Verificar se o filme não contém cenas impróprias para a faixa etária a 

que se destina; 

e) Informar somente aspectos gerais do filme (título, autor, diretor, ano 

de produção, nacionalidade, etc.). Não interpretar antes da exibição, não 

prejulgar (para que cada aluno possa fazer sua própria leitura e interpretação); 

f) Exibir produções cinematográficas contextualizadas ao conteúdo 

escolar;  



 

g) Respeitar os valores culturais, religiosos e morais dos alunos, mesmo 

discordando deles, para que o bom senso venha prevalecer; 

h) Não utilizar ou permitir que o filme seja usado como uma verdade 

absoluta, esquecendo-se de relativizar tempo, espaço e sujeito histórico. 

 

Em seguida distribuir a técnica, e exibir o filme. 

                    

                                         Filme: 300 

 

 

 

Ficha técnica: 

Produção: Warner Brothers 

Duração: 137 minutos 

Direção: Zack Snyder 

Nacionalidade: EUA 

Orçamento: 60 milhões de dólares 

Ano: 2007 

 

Sinopse do filme: 

O filme começa com a narrativa de Dílios, um orador espartano que 

conta a trajetória do rei Leônidas, desde o rigor e disciplina da sua infância, 

quando ao sete anos foi tirado de sua mãe para iniciar o agogê - um período de 

privações a que todos os cidadãos de Esparta são submetidos. Revelando 



 

também o rigor e a disciplina a que foi submetido durante a sua infância até 

sua morte como rei de Esparta na Batalha de Termópilas. 

Passados trinta anos, o orador conta que um mensageiro persa chega 

a Esparta e comunica-lhe o desejo de Xerxes I em dominar a região - através 

de um pedido aparentemente inocente de "terra e água". Leónidas, ofendido com 

tal mensagem, mata o mensageiro e toda a comitiva persa e decide começar 

uma guerra com Xerxes. Como Esparta estava a celebrar a festa religiosa da 

Carneia, Leónidas não poderia entrar em guerra, então ele pega 300 homens 

de sua guarda pessoal e diz que vai dar um passeio - e marcha ao encontro 

dos invasores persas. O que acontece são batalhas que mostram como a 

coragem espartana prevalece, quase até o final do filme, sobre o Império 

Persa, que envia para as batalhas desde mongóis bárbaros e poções mágicas 

até rinocerontes da África e elefantes de guerra indianos. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/300_(filme)) 

 

Depois do filme deve se dar um questionário a ser respondido em 

equipe, e na sequência iniciar o debate.  

 

Questionário a ser respondido após a exibição de cada filme: 

1. Título do filme: 

2. Produtor: 

3. Diretor: 

4. Ano da produção: 

5. Duração do filme: 

6. Localize a história filmada no espaço e no tempo: 

7. Tipo do filme: 

( )histórico    (  )documentário      (  )adaptação    (  )comédia      

(  ) romance    (  )ficção     (  )outros 

8. Qual o tema do filme? 

9. Você assimilou ou aprendeu alguma coisa com o filme? O que? 

10. Algum elemento do filme não foi compreendido? Qual? 

11. Selecione uma cena que você mais gostou? Por quê? 

12. Qual o seu personagem favorito no filme? Por quê? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_e_%C3%A1gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carneia
http://pt.wikipedia.org/wiki/300_(filme))


 

13. Analise o uso da música no filme. Ele conseguiu criar um clima 

correto para a história? Como você usaria a música neste filme? 

14. Você acha que todos os eventos relatados no filme são verdadeiros?  

15. Qual é a síntese da história contada no filme? 

16. Explique as representações relativas ao: 

a) Cotidiano:--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Trabalho:---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Imaginário:-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Com estes conceitos o professor tem que estimular o debate para 

mostrar aos alunos a mensagem principal da obra.  

 

UNIDADE III 

 

Duração das aulas: 

08 aulas 

 

Material utilizado: 

Livro didático, conteúdo programático, televisão, aparelho de DVD, pen drive, 

notebook, atividades fotocopiadas. 

 

Objetivo 

Compreender a mitologia grega como expressão cultural e conhecer as suas 

representações. 

 

Estratégia 

Aborda-se dentro do contexto histórico do conteúdo do 1º ano do Ensino 

Médio, com o livro didático os textos sobre Esparta e Atenas, deve-se explicar 

o conteúdo, analisar suas mitologias. Em seguida a distribuir a ficha técnica e 

exibir o filme. 

 

 



 

                                              Filme: TRÓIA 

 

 

Ficha técnica: 

Nome: Tróia 

Nome Original: Troy 

Cor filmagem: Colorida 

Origem: EUA 

Ano de produção: 2004 

Gênero: Aventura 

Duração: 163 min 

Classificação: Livre 

Direção: Wolfgang Petersen 

Elenco: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Saffron Burrows, Peter O' 

Toole, Diane Kruger, Sean Bean,Brendan Gleeson, Brian Cox, Julie 

Christie, Rose Byrne 

 

Sinopse do filme: 

A superprodução da Warner, dirigida por Wolfgang Petersen, teve um 

orçamento de 180 milhões de dólares. A reconstituição de Tróia foi levantada 

em uma área da Ilha de Malta, no Mediterrâneo; as cenas de batalhas foram 

gravadas no México. 

Em 1193 a. C., na Grécia antiga, a paixão de um dos casais mais 

lendários da História, Páris, príncipe de Tróia (ORLANDO BLOOM), e Helena 

(DIANE KRUGER), rainha de Esparta, desencadeia uma guerra que irá 

devastar uma civilização. Páris rouba Helena de seu marido, o rei Menelau 

(BRENDAN GLEESON), e este é um insulto que não pode ser tolerado. A 

honra da família determina que uma afronta a Menelau seja considerada uma 

http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-genero.php?id_genero=10
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-direcao.php?id_diretor=3643
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=349
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=1725
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=292
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=1679
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=1472
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=1472
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=3647
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=3644
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=138
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=773
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=3646
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=3646
http://www.cineweb.com.br/filmes/filmes-por-artista.php?id_cineasta=3645


 

afronta a seu irmão Agamenon (BRIAN COX), o poderoso rei de Micenas, que 

logo une todas as tribos da Grécia para trazer Helena de volta, em defesa da 

honra do irmão. Na verdade, a busca de Agamenon por honra é suplantada por 

sua ganância – ele precisa controlar Tróia para garantir a supremacia de seu 

vasto império. A cidade cercada de muralhas, comandada pelo rei Príamo 

(PETER O'TOOLE) e defendida pelo poderoso príncipe Heitor (ERIC BANA), é 

uma fortaleza que nenhum exército jamais conseguiu invadir. A chave da 

derrota ou da vitória sobre Tróia é um único homem: Aquiles (BRAD PITT), tido 

como o maior guerreiro vivo. Arrogante, rebelde e aparentemente invencível, 

Aquiles não tem lealdade a nada nem a ninguém, a não ser à sua própria 

glória. É sua sede insaciável pelo eterno reconhecimento que o leva a atacar 

os portões de Tróia sob a bandeira de Agamenon – mas será o amor que 

acabará por decidir seu destino. Dois mundos entrarão em guerra por honra e 

poder. Milhares perecerão em busca de glória. E, por amor, uma nação será 

reduzida a cinzas. 

É um dos três filmes baseados na Ilíada, de Homero são eles "Helena 

de Troia paixão e guerra", "Helena de Troia" e "Troia". Todos se desviam da 

verdadeira Ilíada, porém o que mais segue a rota daquela história é "Helena de 

Troia paixão e guerra". 

 

Após o filme responder o questionário para iniciar o debate. 

1.Título do filme: 

2. Produtor: 

3. Diretor: 

4. Ano da produção: 

5. Duração do filme: 

6. Localize a história filmada no espaço e no tempo: 

7. Tipo do filme: 

(  )histórico    (  )documentário      (  )adaptação    (  )comédia      

(  ) romance    (  )ficção     (  )outros 

8. Qual o tema do filme? 

9. Você assimilou ou aprendeu alguma coisa com o filme? O que? 

10. Algum elemento do filme não foi compreendido? Qual? 

11. Selecione uma cena que você mais gostou? Por quê? 



 

12. Qual o seu personagem favorito no filme? Por quê? 

13. Qual é a síntese da história contada no filme? 

16. Explique as representações relativas ao: 

a) Cotidiano:--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Trabalho:---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Imaginário:-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Com estes conceitos o professor tem que estimular o debate para 

mostrar aos alunos a mensagem principal da obra. 

 

UNIDADE IV 

 

Duração das aulas: 

08 aulas 

 

Material utilizado: 

Livro didático, conteúdo programático, televisão, aparelho de DVD, pen drive, 

notebook, atividades fotocopiadas. 

 

Objetivo 

Compreender a força da liderança para se ter uma equipe formada e vencer 

todas as dificuldades. 

 

Estratégia 

Abordar-se o conteúdo programático do 1º ano do Ensino Médio, com os 

textos do livro didático sobre o fim do Império Romano; o modo de produção 

escravista e as invasões bárbaras. Em seguida a distribuir a ficha técnica e  

exibir o filme. 

 

 

 

 



 

Filme: GLADIADOR 

 

          

 

Ficha Técnica:  

Gênero: Aventura 

Direção: Ridley Scott 

Roteiro: David H. Franzoni, John Logal, William Nicholson 

Elenco: Connie Nielsen, Derek Jacobi, Joaquin Phoenix, Oliver Reed, Richard 

Harris, Russell Crowe 

Produção: Branko Lustig, David H. Franzoni, Doug Wick 

Fotografia: John Mathieson 

Trilha Sonora: Hans Zimmer, Lisa Gerrard 

Ano: 2000 

Duração: 155 min. 

 

Sinopse do filme 

Lançado em 05 de maio de 2000, Gladiador foi um enorme sucesso de 

bilheteria, recebendo críticas geralmente favoráveis. O filme foi indicado a 

vários prêmios, vencendo cinco Oscars incluindo o de Melhor Filme. 

Gladiador é um filme americano de 2000 dirigido por Ridley Scott e 

estrelado por Russell Crowe, Joaquin Phoenix,Connie Nielsen, Ralf 

Möller, Oliver Reed, Djimon Hounsou, Derek Jacobi, John Shrapnel e Richard 

Harris. Crowe interpreta o leal General Máximus Décimus Meridius, que é 

traído quando o ambicioso filho do imperador, Cómodo, mata seu pai e toma o 

trono. Reduzido a um escravo, Máximo ascende através das lutas de 

gladiadores para vingar a morte de sua família e do antigo Imperador. 

O nome "Gladiador" provém da espada curta usada por este lutador, 

o gladius (gládio). Eles se enfrentavam para entreter o público, e o duelo só 

terminava quando um deles morria, ficava desarmado ou ferido sem poder 

http://www.cineclick.com.br/perfil/joaquin-phoenix
http://www.cineclick.com.br/perfil/russell-crowe
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ridley_Scott
http://pt.wikipedia.org/wiki/Russell_Crowe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquin_Phoenix
http://pt.wikipedia.org/wiki/Connie_Nielsen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oliver_Reed
http://pt.wikipedia.org/wiki/Djimon_Hounsou
http://pt.wikipedia.org/wiki/Derek_Jacobi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Harris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Harris
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3modo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1dio


 

combater. Nesse momento do combate é que era determinado por quem 

presidia aos jogos, se o derrotado morria ou não, frequentemente influenciado 

pela reação dos espectadores do duelo. Alguns dizem que bastava levantar o 

polegar para salvar o lutador, outros dizem que era a mão fechada que deveria 

ser erguida. 

Entretanto alguns estudos relatam que nem sempre o objetivo era a 

morte de um dos gladiadores, haja vista, que isso geraria ónus para o estado 

romano. Argumenta-se que o principal objetivo era o entretenimento da plateia. 

Faziam parte da política do "pão e circo" (panis et circencis). 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Gladiador_(filme)). 

 

Após a exibição do filme, distribuir o questionário em seguida iniciar o 

debate. 

1.Título do filme: 

2. Produtor: 

3. Diretor: 

4. Ano da produção: 

5. Duração do filme: 

6. Localize a história filmada no espaço e no tempo: 

7. Tipo do filme: 

(  )histórico    (  )documentário      (  )adaptação    (  )comédia      

(  ) romance    (  )ficção     (  )outros 

8. Qual o tema do filme? 

9. Você assimilou ou aprendeu alguma coisa com o filme? O que? 

10. Algum elemento do filme não foi compreendido? Qual? 

11. Selecione uma cena que você mais gostou? Por quê? 

12. Qual o seu personagem favorito no filme? Por quê? 

13. Analise o uso da música no filme. Ele conseguiu criar um clima 

correto para a história? Como você usaria a música neste filme? 

14. Você acha que todos os eventos relatados no filme são verdadeiros?  

15. Qual é a síntese da história contada no filme? 

16. Explique as representações relativas ao: 

a) Cotidiano:--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gladiador_(filme))


 

b) Trabalho:---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Imaginário:-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Com estes conceitos o professor tem que estimular o debate para 

mostrar aos alunos a mensagem principal da obra. 

 

UNIDADE V 

 

Duração das aulas: 

08 aulas 

 

Material utilizado: 

Livro didático, conteúdo programático, televisão, aparelho de DVD, pen drive, 

notebook, filmadora ou celular. 

 

Objetivo 

Elaborar instrumentos para observar e mensurar a dinâmica imprimida 

às aulas de História quando que se faz uso de filmes. 

Estimular no aluno a capacidade de análise, reflexão e crítica histórica, 

diante de obras cinematográficas. 

 

Estratégia 

Ao encerrar os filmes, e todos os debates, deve se iniciar a próxima 

atividade, onde se fará um telejornal, cada grupo escolherá partes relacionadas 

aos 03 filmes, para analisar e compara-los a época do filme com a atualidade 

como: economia, poder, traição, política, etc. para realizar a filmagem e 

gravação do mesmo, depois um debate colocando todos os pontos principais 

em discussão, e a apresentação final para os demais alunos; desta forma o 

trabalho será concluído. 
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