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RESUMO 

Esta pesquisa constitui um estudo exploratório realizado com duas turmas do 2º ano do Ensino 

Médio de duas escolas públicas de Feira de Santana-Ba. Tem como principal objetivo demonstrar 

quais as percepções dos estudantes em relação aos filmes nas aulas de história através da relação de 

ensino e aprendizagem. Pertencente ao campo do Ensino de História e da Educação Histórica 

estabeleceu diálogo com os conceitos de consciência histórica e narrativa histórica a partir dos 

autores como Luis Fernando Cerri, Maria Auxiliadora Schmidt e Peter Lee, tendo como referência o 

trabalho de Eder Cristiano de Souza que abordou no trabalho com objetividade e 

multipespectividade histórica, bem como a discussão da noção de ―filmes históricos‖. A 

metodologia utilizada para alcance dos dados constituiu-se da pesquisa quantitativa e qualitativa 

através de observações de aulas e aplicação de questionários. Os resultados obtidos possibilitou 

investigar a compreensão dos estudantes sobre a História, ―filmes históricos‖ e as metodologias 

utilizadas pelos professores em relação à linguagem fílmica e, de outro modo, o perfil sociocultural 

dos estudantes envolvidos nesta pesquisa.  

 

Palavras-chave: Ensino de História; consciência histórica; narrativa histórica; filmes históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research is an exploratory study carried out with two classes of the second year of high school 

in two public schools of Feira de Santana-Ba. Its main objective is to demonstrate the students' 

perceptions about the films in the history classes through the relation of teaching and learning. 

Belonging to the field of History of Education and Historical Education established the dialogue 

with the concepts of historical consciousness and historical narrative of the authors as Luis 

Fernando Cerri, Maria Auxiliadora Schmidt and Peter Lee, with reference to the work of Eder 

Cristiano de Souza at work with objectivity and multiperspectivity, as well as the discussion of the 

notion of "historical films". The methodology used to reach the data consisted of quantitative and 

qualitative research through class observations and application of questionnaires. The results 

obtained allowed to investigate the students' understanding of History, "historical films" and the 

methodologies used by the teachers in relation to the cinematographic language and, in other words, 

the sociocultural profile of the students involved in this research. 

 
Key-words: History Teaching; historical consciousness; historical narrative; historical films. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pensar e pesquisar a respeito da Educação e o ensino de história 

iniciaram-se no período dos primeiros semestres do curso de licenciatura em História na 

Universidade Estadual de Feira de Santana. Embora não estivesse claro ainda para mim qual o 

objeto de estudo iria me atrair mais, me debrucei nos estudos sobre teatro no ensino de 

história, nas questões curriculares e, por fim, na linguagem fílmica, a que buscarei discorrer 

nesta monografia. 

É notório que as novas tecnologias da informação e comunicação estão presentes no 

dia a dia das pessoas, e tem feito parte também tanto da vida dos estudantes, sejam dentro ou 

fora do espaço escolar, como de professores que se utilizam delas como ferramentas para 

dinamizar as aulas. Os filmes, por sua vez – sendo uma arte realizada através da sucessão de 

imagens em vídeo com ou sem som, produzindo movimento – tem sido um dos recursos que 

vem ganhando destaque no espaço escolar, e como foco deste trabalho, na disciplina de 

História.  

De forma geral, faz-se necessário examinar qual o efeito e as relações que os jovens 

têm construído com os filmes no tocante à aprendizagem histórica. E, consequentemente, 

tentar refletir sobre o que está sendo produzido nas salas de aula, quais as intenções e 

metodologias utilizadas pelos professores de história e as visões sobre os filmes pelos 

estudantes, na tentativa de compreender a relação estabelecida, na prática, entre os professores 

de história, filmes e estudantes. 

Assim, nesta pesquisa, as questões que surgem da problematização das relações entre 

―filmes históricos‖ nas aulas de história e a concepção de história dos jovens, deixam em 

evidência uma preocupação atual sobre as mudanças que vêm ocorrendo na educação e na 

sociedade e como elas estão afetando as relações de ensino e aprendizagem dos estudantes em 

relação ao conhecimento histórico, sem perder de vista o papel e a autonomia do professor 

neste processo. Portanto buscou-se reunir dados e informações com a intenção de responder 

ao seguinte problema: como os jovens aprendem história através do recurso fílmico no 

ambiente escolar?  

Nesse sentido, para esta investigação são importantes as contribuições dos autores que 

utilizam a categoria da ―aprendizagem histórica‖ a partir do uso de filmes nas aulas de 

história, e da formação docente como elemento fundamental do processo de ensino e 

aprendizagem do conhecimento histórico. Ambas as perspectivas contribuem para a melhor 

compreensão desse processo mais amplo do sistema educacional.  
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Tendo como título História e filmes: o que pensam os jovens estudantes?, busca-se 

nesta pesquisa demonstrar quais as percepções dos estudantes em relação à História e aos 

―filmes históricos‖ nas aulas de história em duas turmas do 2º ano do ensino médio, em duas 

escolas públicas na cidade de Feira de Santana - Ba. Os objetivos específicos buscam 

identificar e comparar as concepções de História desses estudantes, perceber como e quais 

filmes estão sendo utilizados pelos professores de História e analisar a percepção dos 

estudantes sobre o uso dos filmes nas aulas de história.  

Diante das mudanças ocorridas no ensino de história, tanto no perfil do professor e dos 

alunos, quanto da introdução das novas tecnologias da informação e comunicação no espaço 

escolar e das mudanças ocorridas na sociedade, esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito 

de contribuir para o avanço das reflexões sobre o ensino no campo do ensino de história.  

Tendo em vista que os filmes colaboram para uma melhor compreensão do saber 

histórico e para as ideias históricas dos estudantes – análise que foi possível através da 

aplicação de questionários abertos e fechados em duas instituições educacionais abordando 

perguntas sobre a metodologia, sobre o uso dos filmes, e das percepções dos estudantes – esta 

pesquisa se estabelece pela tentativa de articular a importância dos filmes no ensino de 

história com resultados de outras pesquisas e com as experiências dos estudantes fora do 

âmbito escolar, sendo sua importância a produção de conhecimento e informações para 

melhor tomada de decisão na área do ensino de historia. 

Dessa forma, busca-se investigar duas turmas do 2º ano do ensino médio localizada na 

cidade de Feira de Santana, Bahia, onde uma turma assistiu a alguns filmes no decorrer do 

ano letivo enquanto a outra turma não assistiu a nenhum filme, comparar os resultados 

obtidos, identificar a percepção de ambas as turmas quanto a concepção de ‗filme histórico‘ e 

perceber as concepções de história dos estudantes e professores envolvidos nesse processo.  

Assim, o que se pretende é confrontar os resultados obtidos das duas turmas para 

identificar como os estudantes lidam com os conhecimentos históricos a partir da linguagem 

fílmica. Para isso, os questionários serão a estratégia de pesquisa utilizada buscando 

resultados quantitativos e qualitativos para confrontar os resultados.  

Portanto, esta pesquisa será dividida em três capítulos que buscam desenvolver os 

pontos centrais desse trabalho: 1. Discussão dos trabalhos históricos acerca do ensino de 

história, didática da história e aprendizagem histórica sobre os jovens, a mídia e linguagem 

fílmica – que norteou o tema e as reflexões para o trabalho com filmes no ensino de História; 

2.Descrição do percurso realizado na coleta de fontes, do procedimento metodológico 

utilizado, identificação do perfil dos estudantes e da concepção que eles possuem sobre a 
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história; 3. Comparação entre os resultados dos questionários, identificação das percepções 

dos estudantes sobre o uso (e não uso) do recurso fílmico nas aulas de história.   

O primeiro capítulo perpassa pelos estudos sobre ensino de História no Brasil, filmes 

no ensino de história – os quais demonstram as possibilidades de trabalho com essa 

linguagem no ensino de história; as teorias que apontam para algumas mudanças e caminhos 

que o campo de estudo sofreu juntamente com seus impactos nos dias atuais, de forma a 

definir o motivo do caráter exploratório deste trabalho e determinando de que maneira ele irá 

contribuir para o enriquecimento nesse campo de pesquisas.  

O segundo capítulo apresenta o percurso metodológico utilizado na investigação e na 

análise dos questionários respondidos pelos estudantes; discorre sobre o estudo exploratório 

como estratégia de pesquisa e da coleta de dados ao demonstrar os resultados obtidos dos 

questionários aplicados. Estes foram divididos em três partes: a primeira sendo de caráter 

sociocultural, o perfil dos estudantes escolhidos; a segunda com perguntas sobre a concepção 

e História dos estudantes e do que acontece durante as aulas de história, com enfoque nas 

metodologias mais recorrentes utilizadas pelos professores, dos interesses dos estudantes pela 

história; a última parte com questões abertas sobre a compreensão que os estudantes 

apresentam de ―filmes históricos‖ e as impressões deles ao experimentarem filmes nas aulas 

de História.  

No terceiro capítulo discutimos, a partir dos questionários e das observações, como o 

filme pode oferecer conhecimentos sobre diferentes percepções acerca da história, demonstrar 

como o conceito de ―filme histórico‖ descrito pelos estudantes interfere no processo de 

aprendizagem histórica e a contribuição desta pesquisa para o ensino de história. 
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CAPÍTULO 1 

 

Discussão teórica das pesquisas no campo do Ensino de História 

 

Antes de adentrar nas especificidades da pesquisa, se faz necessário realizar uma 

crítica da produção existente sobre o tema escolhido com o intuito de trazer um panorama de 

algumas produções historiográficas pertinentes a este trabalho. Será apresentada uma revisão 

bibliográfica sobre o Ensino de História no Brasil, Educação Histórica até o uso do filme nas 

aulas de história na cidade de Feira de Santana-Ba. 

A discussão na pesquisa histórica no âmbito escolar possui algumas vertentes que 

direcionam o foco para diversos aspectos da estrutura educacional, dentre eles, a política – 

campo atravessado pela noção de ‗poder‘, onde as pesquisas se debruçaram sobre as 

mudanças nas leis e regimentos – como os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – que buscaram determinar e organizar o espaço escolar, 

diretamente ligado à política vigente de cada época.  

O fator social é uma das vertentes que influenciam o espaço escolar. As mudanças 

estruturais na economia e na tecnologia também são determinantes e, longe de serem 

analisadas como isoladas dos outros fatores, seu destaque se dá por diferenciar um espaço 

social do outro dentro de uma mesma localidade, ficando assim a cargo do pesquisador 

destaca-los, ainda que não seja seu enfoque principal.  

No entanto, a partir da vertente da Nova História Cultural, assunto historiográfico que 

seguiremos como um dos referenciais teóricos desse trabalho, apesar de conter aspectos das 

tendências anteriores, aponta para outra direção, pois incorpora o cotidiano em sua dimensão 

histórica. Este busca entender o que passa a ―ser configurado nos discursos e representações 

das experiências sociais‖. (BRUCE;DIDIER e FALCÃO, 2007, p.04) 

Muitas mudanças nessa perspectiva ocorreram ao longo do tempo. Vista antes como 

uma história cultural restrita de caráter elitista – visando somente produções da ‗alta cultura‘ –

, com a ampliação dos debates, pôde-se estender a noção de cultura compreendendo sua 

pluralidade, percebendo a ‗comunicação‘ (ou linguagem) como um elemento fundamental da 

produção cultural do homem.  

Assim, a Nova História Cultural passou a se interessar pelos sujeitos produtores e 

receptores e adquirir uma noção de que todo individuo ao existir ―já está automaticamente 

produzindo cultura, sem que para isso seja preciso ser um artista, um intelectual ou um 

artesão‖ como afirma José D‘Assunção Barros ao fazer um panorama teórico e histórico sobre 
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o assunto. (BARROS, 2003, p.146)  

  Isso demonstra como ciência histórica possui uma historicidade, e, não obstante, o 

ensino de História também dispõe de uma história e de concepções historiográficas, com suas 

teorias e metodologias. Permite compreender aspectos do ensino de história e dos pontos 

políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e culturais que se inter-relacionam. 

Numa definição do Ensino de História feita por Luis Fernando Cerri, o ensino de 

História é ―um conjunto de muitas possibilidades, tantas quantas são as concepções e os usos 

sociais de História possíveis‖ (CERRI,2009,p.153). Ou seja, uma dimensão muito ampla e 

quase indefinida que permite problematizar vários aspectos que atravessam as relações 

estabelecidas no tempo e no espaço.  

Sobre esses usos sociais possíveis da história, adentramos mais no aspecto 

educacional, o espaço escolar, para compreender melhor essa abordagem que os autores 

trazem do ensino de história. Para isso, a autora Circe Maria Fernandes Bittencourt (2008) no 

livro Ensino de História: fundamentos e métodos  trata primeiramente do que é uma disciplina 

escolar e suas especificidades, aborda também os conteúdos e métodos do ensino de história e 

da abordagem histórica presente nos materiais didáticos, nos currículos escolares, nos 

documentos escritos e não escritos, aprendizagens históricas  e da pratica profissional dos 

professores. 

Dentro dessas discussões a respeito da disciplina escolar, a ―transposição didática‖ 

trata-se de uma concepção em que as disciplinas escolares decorrem do conhecimento 

acadêmico, ou seja, das ciências eruditas, e funcionam como uma ―vulgarização‖ do saber 

produzido pelos cientistas. A escola, possuindo a didática necessária, realizaria a 

―transposição‖ do conhecimento, assim, evitando o distanciamento destes dois saberes, e 

concretizando assim uma noção de hierarquização dos saberes. (BITTENCOURT,2008,p.35-

36) 

Já no que se refere à outra concepção, a da disciplina escolar como ―entidade 

específica‖, autores como André Chervel defendem não se tratar de uma simples 

―transposição‖, embora acentue a hierarquização do saber, essa ideia está para além dos 

muros das universidades, afirmando uma relação dos saberes escolares com outros setores da 

sociedade e por isso é necessária uma contextualização do papel da escola em cada momento 

histórico. 

A concepção de mais consenso hoje em dia é a da disciplina escolar como ―produção 

de conhecimento‖, noção de que esse saber é oriundo da tradição acadêmica, mas que não se 

utilizam de conceitos e metodologias semelhantes. Trata-se de uma disciplina autônoma que 
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recebe múltiplas interferências, a dos professores, da administração escolar, das demandas da 

sociedade, nem sempre tendo uma referência acadêmica ou uma disciplina como base e ponto 

de partida. 

No que tange a disciplina de História, o seu ensino, no final do século XIX assegurou 

a existência da História universitária, sendo divisão da história em grandes períodos, definiu a 

criação das ―cadeiras‖ – disciplinas históricas universitárias – e as especificidades dos campos 

de pesquisa dos historiadores. E, referindo-se a formação dos professores advindas das 

universidades, é inegável que exista um diálogo constante das disciplinas escolares com as 

disciplinas acadêmicas. 

O texto O Ensino de História como objeto de pesquisa no Brasil: no aniversário de 50 

anos de uma área de pesquisa, notícias do que virá, de Aryana Lima Costa e Margarida 

Maria dias de Oliveira (2007), trata da constituição do ensino de História como objeto de 

pesquisa no Brasil que a partir da década de 1960 deixou de ser visto somente como área de 

formação.  

O ensino era associado exclusivamente às questões pedagógicas, mas é na década de 

1970 e 1980 que o ensino de História constituiu-se como um campo de estudo a ser analisado 

como local para pesquisas na área de historia, iniciando com experiências voltadas para os 

recursos didáticos, como o uso de jornais nas aulas, e mais adiante, em 1980 com o uso de 

videocassete e da televisão. 

No entanto, as autoras Costa e Oliveira (2007) afirmam que as pesquisas desse período 

sobre ensino de história apresentavam uma visão da escola numa perspectiva reprodutivista, 

um espaço de reprodução da cultura e ideologias dominantes, bem como de saberes 

produzidos nos espaços acadêmicos. Com outras palavras, a escola aparece como ―um 

aparelho ideológico do Estado‖ e ainda baseado na dicotomia entre ensino e pesquisa, as 

autoras ainda apontam que:  

As pesquisas, na sua grande maioria, são frutos de experiências ditas ―alternativas‖ 

em sala de aula. Relatam experiências de ensino com fontes primárias com músicas, 

com teatro, com filmes/vídeos, com estudos do meio, com fichas de leitura, com 

produção de textos, com/sem livros didáticos, entre outras. Raramente essas 

experiências têm uma ligação sistemática e efetiva com equipes de universidades 

(sejam ou não da Prática de Ensino). São, no mais das vezes, experiências 

individuais de professores cansados da desmotivação dos alunos com as aulas de 

História. (COSTA e OLIVEIRA, 2007, p. 154) 

 

Todavia, o contexto histórico desse período era caracterizado pela tradição oral e que a 

escolarização era privilégio de uma minoria da população no século XIX e no inicio do século 

XX. Na década de 1930, o ensino de história foi dando lugar à outra forma de aprendizagem, 
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a chamada de ―métodos ativos‖, em que a prática de memorização foi sendo trocada por 

mapas e uma linha cronológica para auxiliar os estudantes sobre os acontecimentos de cada 

século, no entanto, ainda se dava importância ao domínio do conteúdo enciclopédico. 

Assim, é notável que mudanças ocorreram na maneira de encarar a História como 

disciplina e nas formas de ensino e aprendizagem. Três pontos que muito influenciou no 

ensino de história é concernente às tendências historiográficas, a concepção de história e a 

seleção do conteúdo didático. E não somente para compreender o caráter teórico do ensino, 

mas trata-se também de uma necessidade prática porque, como afirma ainda Bittencourt ―é 

com base em uma concepção de história que podemos assegurar um critério para uma 

aprendizagem efetiva e coerente‖. (BITTENCOURT,2008,p.140) 

Nesse sentido, a ―História como narrativa‖ é uma dessas tendências e pode ser 

compreendida como uma narrativa dos fatos passados, sendo constituída no século XIX, 

possuindo seus aportes teóricos que proporcionou um caráter científico para a história. Aqui, 

cada fato da história é entendido como único, sem possibilidade de repetição e sua construção 

histórica ter como base a ‗objetividade‘ para ser uma história ‗verdadeira‘, conhecida como 

historicismo, ou positivismo.  

Já no século XX, a produção historiográfica passou a disputar espaço com novas 

disciplinas como a Antropologia, Geografia, Sociologia, Economia. Com isso, houve uma 

renovação historiográfica constituindo a Historia Econômica e a História Social a fim de 

ultrapassar o positivismo através de novos enfoques, novos campos de pesquisa e, 

consequentemente, novas formas de produção histórica, sendo o marxismo uma delas. 

Quanto às tendências do ensino de história no Brasil, é importante ressaltá-las, pois 

são tendências que norteiam as concepções históricas dos professores, principalmente os que 

participaram desta pesquisa, e de certa forma, influenciam na concepção de história e no 

interesse dos estudantes, pois estas tendências contribuem para construção da identidade dos 

sujeitos e ajudam na compreensão do tempo presente. 

Em relação às tendências da História Nacional e da História Regional, a que se destaca 

mais nos dias atuais é a história regional em razão do ―esgotamento das macroabordagens‖ 

que não davam conta dos aspectos mais particulares e peculiares do país e dos aspectos que 

modificavam profundamente a organização do espaço, da sociedade e das múltiplas 

identidades contidas no Brasil. (BITTENCOURT,2008,p.161) 

Assim, houve uma revisão da história nacional com uma revalorização da história 

regional. De outro modo, há também tendências para a história do cotidiano e para a história 

local, porquanto elas são de grande valia para o ensino de história ao ser relacionado o 
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conteúdo didático com a vida dos estudantes em que ―a associação entre o conteúdo e história 

de vida dos alunos possibilita contextualizar essa vivência em uma vida em sociedade e 

articular a história individual a história coletiva.‖ (BITTENCOURT,2008,p.165) 

 

 

 Noções de „filme‟ e „cinema‟ no Ensino de História.  

 

Quanto à compreensão do termo ‗filme‘ e ‗cinema‘ discutidos nas bibliografias 

escolhidas para este trabalho, faz-se necessário defini-los para melhor entendimento do que 

está sendo considerado aqui, pois, nem sempre a definição de cinema é propriamente da 

cinematografia ou de um diretor de cinema, que é constituído por vários elementos diferentes, 

como a publicidade, as pessoas envolvidas no processo de construção do filme com o 

roteirista, o filmador, o cenário, as firmas que investem na produção, os exibidores, o espaço 

do cinema, os espectadores que pagaram para assistir aos filmes dentre outros. 

(BERNARDET,1990) 

Segundo a definição de ‗cinema‘ descrita por Eder Cristiano de Souza, que discute 

cinema e educação histórica a partir da articulação da ideia de ‗cinema‘ e ‗nazismo‘, o autor 

busca perceber como os jovens aprendem esse conteúdo e define o ‗cinema‘ no âmbito do 

ensino de história como: 

 
dispositivo e linguagem, que é visto como meio de expressão com grandes 

potencialidades para contribuir com a cognição histórica dos estudantes, mas que 

apresenta variadas problemáticas, tanto no âmbito das reflexões teóricas sobre sua 

relação com o conhecimento histórico quanto ao aspecto da proposição 

metodológica de formas eficazes de trabalho com filmes para garantir uma 

aprendizagem histórica qualificada por parte dos alunos. (SOUZA, 2014,p.20) 

 

E, mais adiante, define o ‗filme‘ como uma linguagem ―que envolvem aspectos 

técnicos e artísticos‖. Embora não especifique melhor esta definição, ele traça um percurso da 

história do cinema e das diferentes concepções que foram feitas, apontando a definição de 

Serrano e considerando o ‗cinema‘ como uma ―ferramenta de reconstituição histórica‖ na 

década de 1930, e tratando do ‗filme‘ como um instrumento que sofreu modificações no 

tempo que atendeu a variados objetivos educacionais. (SOUZA,2014,p.27) 

Outro autor, Sérgio Augusto Leal de Medeiros (2006), busca uma definição de 

‗cinema‘ mais comercial, como entretenimento, ao pesquisar o cinema na ‗fala de aula‘ do 

professor de História. Como o titulo do seu trabalho já sugere, partindo de discussões sobre 

experiências na própria sala de cinema e na exposição de filmes fora do ambiente escolar, 

para analisar o ‗cinema‘ e seu envolvimento com o público que o assiste.  
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Todavia, ele parte dessa discussão para adentrar no espaço escolar e buscar perceber a 

relação do ‗cinema comercial‘ com a atividade do professor em sala de aula analisando as 

formas e a utilização dos discursos imagéticos, a estética, a arte, juntamente com a noção de 

cinema que era utilizada fora do ambiente escolar.  

Assim, Medeiros não busca inicialmente por uma diferenciação de ‗cinema‘ e ‗filme‘ 

visto que compreende ‗cinema‘ como ―expressão cultural que é capaz de permitir a 

experiência estética fecundando as sensibilidades com suas múltiplas linguagens‖ e amplia 

essa experiência para o ensino de história, quando afirma que o ‗cinema‘ é:  

 
Reconhecido não apenas como indústria cultural, apropriado pelo mercado, como 

um bem de consumo, mercantilizado; também não só como um instrumento 

didatizado, escolarizado, é parte de estratégias de inovação tecnológica na educação 

e no ensino. (MEDEIROS, 2006,p.39) 

 

Embora essas duas definições sejam de grande valia para a compreensão das 

discussões sobre o tema, vale ressaltar a definição de uma autora, Vitória Azevedo Fonseca, 

que faz um paralelo entre o cinema na história e a história no cinema, analisando três 

experiências cinematográficas no Brasil dos anos de 1990. Logo no inicio do seu trabalho ela 

define o ‗filme‘ como ―uma forma de narrativa histórica‖. (FONSECA,2008,0.12) 

Apesar das três definições apresentadas serem fundamentais para o caráter de cada 

pesquisa no Ensino de História, há outras formas de trabalho com ‗filmes‘ que identifica-os 

não somente como linguagem, mas também como fonte, documento histórico e recurso 

didático. Seria difícil escolher uma definição para ser trabalhada sem discorrer sobre outra, 

pois a descrição de ‗cinema‘ utilizada pelos autores aparece ligada sempre a compreensão de 

‗filmes‘ sem que isso comprometa o entendimento de cada trabalho.  

Por isso, esta pesquisa busca analisar o ‗filme‘ como linguagem, sendo sua utilização 

como recurso didático, onde não se busca trabalhar com a composição da produção fílmica 

nem com sua análise semiótica, mas em saber como os estudantes percebem a narrativa 

através dos filmes e como elas contribuem para o aprendizado histórico. Assim, identificar 

como os estudantes e professores compreendem os filmes é de fundamental importância uma 

melhor definição do que se busca nessa pesquisa.  

Tendo o seu surgimento no Brasil durante o século XIX, o cinema já fomentava 

discussões a respeito das suas potencialidades, seja na educação, na política, na ciência ou no 

entretenimento. Mas foi durante o Estado Novo (1937-1945), no governo de Getúlio Vargas, 

que ele passou a ser utilizado como instrumento de educação e propaganda, com um forte 

potencial de instrução para o Estado Moderno.  
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Em 1936, foi criado o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), inspirado pelo 

antropólogo Edgar Roquette-Pinto. Considerado o primeiro órgão estatal brasileiro voltado 

para difundir o cinema educativo para a educação popular, também teve como objetivo a 

transmissão de ideologias na perspectiva de construir uma identidade nacional 

―correlacionada com a ciência e o desenvolvimento industrial do país‖. Segundo Elisandra 

Galvão dentre os 407 filmes, boa parte foram destinados à educação científica e a assuntos 

relacionados a tecnologia. (GALVÃO, 2004, p.30) 

A criação do INCE foi proporcionada também por um processo de discussão que 

vinha sendo gerado por vários educadores brasileiros. Eram propostas educacionais que 

visavam uma educação inserida nos novos meios de comunicação, debatidas desde o inicio do 

século XX, para transformar a sociedade pela Reforma do Ensino. Sobre isso, Galvão afirma 

também que:  

A partir da  criação do  INCE, o  incipiente cinema educativo no Brasil passou a ter 

um novo relacionamento com o poder. Os filmes do INCE estão inseridos num 

processo de educação, ensino, divulgação  científica e técnica que deveria educar e 

contribuir para a formação de um novo país. Esta  era a empreitada de Roquette-

Pinto com o INCE. (GALVÃO,2004,p. 31) 

 

Todavia, o uso do cinema na educação desse período tem um aspecto peculiar a ser 

destacado. O cinema é utilizado como auxiliar do ensino, como facilitador da ação do 

professor sem substituí-lo, é utilizado especificamente para o ensino científico, geográfico, 

histórico e artístico e será utilizado também como um aparelho de vulgarização e 

demonstração de conhecimentos, ainda de acordo com Galvão.  

No entanto, autores como Venâncio Filho (1930) e Jonatas Serrano (1930), 

considerado pesquisadores do ensino de história no Brasil, já pensavam a respeito da 

formação de professores para atuarem com essa nova tecnologia e criaram algumas regras 

aplicáveis ao uso do cinema na sala de aula. Nesse período, o ensino de história com o uso 

dos filmes tinha um caráter prescritivo, ou seja, os trabalhos sobre essa temática tinham como 

função descrever os processos metodológicos para realização de uma aula com projeção 

cinematográfica, sem que houvesse uma análise do que estava sendo feito em sala de aula.  

Essa preocupação com a utilização do cinema na educação teve um caráter político e 

ideológico no que tange em ―agilizar‖ as transformações dos homens. O filme foi considerado 

a linguagem mais compreensível que o livro e o jornal, atribui-se o entendimento de que o 

mesmo poderia difundir valores para as massas, que até então era constituída por grande parte 

da população inculta e analfabeta. Quanto a isso, foi dado um destaque a disciplina de 

História, a qual moldaria o caráter da população garantindo uma consciência cívica e 
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patriótica para a formação da consciência nacional dos jovens.  

Dessa maneira, a introdução do cinema na sala de aula pode ser entendida não como a 

produção de uma obra fílmica com criação de roteiro e filmagens, mas como uma exposição 

fílmica. Sendo mais de 400 documentários produzidos nesse período, destes 350 produzidos 

por Humberto Mauro. 

Alguns fatores contribuíram para que eles tivessem sido desprezados por algum tempo 

nas análises historiográficas como afirma Souza (2003) ao apontar os ―incêndios em 

depósitos, o predomínio da política de autores em detrimento dos filmes anônimos próprios da 

cavação; e uma desconfiança com relação aos documentários e cinejornais oficiais‖. 

(SOUZA,2003, apud CATELLI,2005,p.05)   Assim, a compreensão de ‗cinema‘ na sala de 

aula se remete a outra conotação, buscando ensinar a vida dos heróis nacionais.  

Ainda na década de 1930, o documentário foi desenvolvido com o intuito de ser um 

―cinema-verdade‖, entendendo-o como mais fiel à realidade e que se debruçava também aos 

acontecimentos e personagens históricos. Nesse sentido, o documentário ―ignora‖ a ficção e 

se utiliza de imagens e cenas que aconteceram, ou seja, uma representação direta do que 

aconteceu no passado. Esse foi um dos motivos pelo qual ele passou a ser utilizado na sala de 

aula, não para substituir o papel do professor, mas tornando-se um importante aliado servindo 

de suporte e recurso didático. 

Ao fazer um resgate histórico sobre o desenvolvimento do ensino Brasil, 

compreendemos melhor de que maneira o ensino estava interligado as propostas do governo 

de Getúlio Vargas, onde acontece as primeiras experiências oficiais para a aplicação do 

audiovisual na educação brasileira com foco na orientação de crianças e jovens, em que 

buscava-se proporcionar um ensino voltado para hábitos de higiene, sociabilidade, moralidade 

e trabalho. Para isso, foram produzidos audiovisuais didáticos de curta e média metragem de 

maneira didática para fins educacionais e também para aprender sobre história, como aponta o 

autor:  

O cinema era, então, um poderoso recurso didático com possibilidades de auxiliar o 

ensino curricular, promovendo um reforço sobre as possibilidades de aquisição de 

hábitos de higiene, moralidade, sociabilidade, trabalho, etc. Com o intuito de utilizar 

o cinema para instruir e orientar crianças e jovens, produziram documentários em 

formato reduzido, os filmes de curta e média metragem que, tendo um conteúdo 

mais didático, passam a ser exibidos como apoio a educação. (MEDEIROS, 2006, 

p.39) 

 

Essa exibição de filmes era dentro do espaço escolar, na sala de aula e o termo 

‗cinema‘ citado é compreendido como recurso didático sem necessariamente fazer uma 

diferenciação de ‗filme‘ e de cinema‘. Destaca também o cinema como elemento 
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transformador, de uma maneira de perceber e pensar a realidade, utilizando como suporte 

autores como Marc Ferro (1975) e Eric Hobsbawm (1995), historiadores contemporâneos que 

afirmam a centralidade do cinema para a compreensão de conhecimentos históricos, algo 

acessível a uma imensa quantidade de pessoas. 

Com isso, segundo Medeiros, a escola como instituição social necessária, se coloca 

diante dos avanços tecnológicos revendo seu paradigma de letramento e de conhecimento 

escolar através de reflexões, debates, experimentações e experiências, na busca de 

compreender qual o papel do filme, de que maneira e até que ponto ele contribui para o 

processo formativo do estudante,  sendo ele compreendido como recurso didático ou como 

fonte histórica.  

Para além da primeira questão apontada pelo autor que irá nortear o desenvolvimento 

da sua dissertação, aqui se faz necessário destacar um segundo questionamento que servirá 

como suporte reflexivo para este trabalho. Trata-se de ―Como o professor se apropria desses 

novos objetos e como incorpora os mecanismos necessários para a compreensão das diversas 

linguagens e dos signos imagéticos, prevalecentes no mundo atual?‖. Tal pergunta direciona 

essa pesquisa para tentar identificar também como o audiovisual está sendo utilizado nas aulas 

de história pelo professor e quais concepções esses professores tem e levam para a sala de 

aula.  

Com isso, os estudos sobre filme e ensino de história partem de um pressuposto 

inicial: o uso do filme como recurso didático é um fato. Entendido primeiramente como 

expressão cultural é consumido e considerado um elemento importante no processo de ensino 

e aprendizagem do conhecimento histórico, seja dentro ou fora da sala de aula, ele faz parte 

do cotidiano das pessoas. 

No ano de 2011, foi publicada uma coletânea de artigos por dois historiadores, Marcos 

Silva e Alcides Freire Ramos (2011), com o título: Ver história: o ensino vai aos filmes. O 

objetivo do livro é apresentar trabalhos que discutem aspectos didáticos, fílmicos e históricos, 

analisam filmes e apresentam formas de trabalhar didaticamente com estes em sala de aula. 

No entanto, somente um dos artigos aborda a relação entre a produção cinematográfica e aula 

de História, ficando as considerações didáticas para o segundo plano. 

O artigo que se destacou tratando da abordagem do filme na sala de aula, de Igor 

Carastan Noboa (2010), este identifica quatro objetivos principais para a utilização do filme 

nas aulas de historia: 1) o filme pode ser utilizado como ilustração do conteúdo já passado em 

sala de aula, apresentando outro ponto de vista ou reforçando a perspectiva que o professor 

trabalhou; 2) o filme pode ser utilizado como ponto de partida para a discussão de períodos ou 
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fatos históricos que serão discutidos posteriormente; 3) a utilização do filme para a criação de 

referencial visual histórico e, por ultimo, 4) o filme como lazer e/ou criação de repertório. 

(RAMOS,2011, p.26-27) 

Em síntese, a utilização do filme para ilustração requer que os estudantes tenham 

compreendido as razões politico-ideológicas, a corrida armamentista e a tecnologia 

empregada na época. A utilização do filme como ponto de partida possibilita o professor fazer 

intervenções e escolher trechos que dialoguem com os textos didáticos e outros gêneros, em 

alguma medida dialoga com a ideia de ilustração. Para a utilização do filme com referencial 

visual histórico, o professor deve direcionar a análise para o cenário, os personagens, as 

vestimentas, as máquinas e outros elementos físicos que ajudem na fixação do conteúdo. E 

para criar repertório através do filme, o professor é mais livre para apresentar o filme, diretor, 

elenco, e após o filme estimular a reflexão histórica e da importância ao contato com os 

filmes.  

Destarte, é nesse sentido que a dissertação de Medeiros irá contribuir para as reflexões 

advindas nesse trabalho, isto é, de pensar quais os motivos, intenções e propostas dos 

professores ao utilizar o cinema nas aulas de história, outrora, buscar compreender de que 

maneira ele está sendo utilizado, seja como recurso didático, seja como recurso metodológico 

ou se está sendo utilizado como forma a tornar as aulas de história mais atraentes para os 

estudantes.  

Quando se fala do uso do cinema na escola, no Brasil, deve-se mencionar a obra de 

Éder Cristiano de Souza (2012), no seu artigo O uso do cinema no ensino de história: 

propostas recorrentes, dimensões teóricas e perspectivas da educação histórica, em que traça 

um percurso das renovações e questões teórico-metodológicas que o cinema sofreu no ensino 

de história. Partindo da trajetória do uso do cinema no ensino no Brasil, refere-se inicialmente 

aos intelectuais ligados a Escola Nova que consideravam o cinema como um forte potencial 

didático. Também destaca Serrano como um dos precursores do ideário da Escola Nova, o 

qual apresentou métodos inovadores, levando a proposta do ―ensinar pelos olhos e não só 

pelos ouvidos‖, com o intuito de superar o ensino tradicional, o qual era focado na 

memorização através de leituras maçantes e na repetição de nomes e datas, e completa que:  

 

Tal concepção do cinema como ferramenta para reconstituição histórica se 

configurou como fundamental na reflexão sobre as possibilidades de trabalho com 

filmes no ensino da História. O trabalho de Serrano evidencia como o cinema está 

presente há quase um século nas concepções acerca do ensino de História, 

fundamentalmente como elemento de renovação metodológica. (SOUZA, 

2012,p.72) 
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No entanto, Eder Cristiano de Souza (2012) busca analisar o cinema no ensino de 

história através das teorias da consciência histórica e aprendizagem histórica refletindo sobre 

a relação entre cinema e conhecimento histórico destacando o papel do professor no ensino 

como mediador do processo de aprendizagem. Neste o docente deve aprender a analisar os 

elementos do filme, da construção dos personagens, da trilha sonora e fotografia.  

Dentre essas análises, podem-se destacar algumas que contribuem para um melhor 

entendimento das concepções que permeiam essa temática, dentre elas a do historiador Marc 

Ferro, como já citado, de trabalhar o filme como documento histórico. Entretanto, outros 

autores apontam para uma característica do filme, entendendo ele como uma obra de arte que 

possui várias dimensões que atravessam o discurso histórico, embora essas abordagens não 

sejam contraditórias, apresentam especificidades.  

Outras duas maneiras utilizadas pelos historiadores como Fernando Nicolazzi (2011)  

e Francisco das Chagas (2010), para analisar ―filmes históricos‖, através da perspectiva do 

historiador norte-americano Robert Rosenstone (1997), é a ―aproximação formal‖ e a 

―aproximação implícita‖. Na ―aproximação formal‖ o filme é analisado no momento, ou 

melhor, no período, na configuração ou no contexto histórico em que foi produzido. Já na 

―aproximação implícita‖, os filmes históricos são analisados como livros traduzidos, sujeitos 

a normas de verificação, documento e a estrutura lógica presentes nos livros de história. 

Mesmo com essas exigências metodológicas para a análise do audiovisual, Rosenstone afirma 

que a literalidade fílmica não existe e que nunca se poderá mostrar exatamente como é o 

passado, nem no audiovisual nem nos livros. (SOUZA, 2012, p. 75) 

Com isso Cristiano de Souza (2012) destaca dois enfoques: o primeiro, considerando 

os filmes como documentos históricos em que transmite um tipo de saber, levando em 

consideração principalmente o contexto em que foi produzido; e o segundo, como discursos 

historiográficos, ao observar as suas diversas abordagens. 

Assim, os modelos históricos presentes no cinema abrem possibilidades de 

compreender como a cultura histórica aparece e opera na consciência dos sujeitos. Nesse 

sentido, cabe uma reflexão sobre o olhar histórico da sociedade, e aqui mais especificamente 

dos estudantes, sobre o olhar que eles constroem a partir dos filmes.  

Para Cristiane Nova (1996), filmes documentários e não documentários podem ser 

diferenciados, de uma forma geral, dos filmes que trabalham com uma temática histórica. 

Assim, os documentários ―são obras fílmicas onde a trama não se baseia na representação de 

personagens por atores‖, (NOVA,1996,p.08). Os produtores podem se utilizar de outros 

elementos para compor a sua narrativa como a análise de documentos históricos relatos e 
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descrições de documentos, fotografias, entrevistas com pessoas que vivenciaram o período 

histórico, sendo possível também utilizar cenas do presente.  

Ampliando as classificações dos filmes, sem necessariamente recorrer a todas as 

classificações possíveis, mas se atendo para as mais utilizadas no ensino de história, 

encontramos filmes que são construídos a partir de abordagens específicas, que Cristiane 

Nova as caracteriza como: 1. Filme de reconstrução histórica; 2. Bibliografia histórica; 3. 

Filmes de época; 4. Ficção histórica; 5. Filme-mito; 6. Filme etnográfico; 7. Adaptações 

literárias e teatrais. Tais classificações são importantes, inda segundo a autora, para que a 

utilização dessas obras seja aproveitada por aqueles que irão ver o passado através do recurso 

filmico e para que sirva de direção para a compreensão de quais obras foram identificadas 

pelos professores envolvidos nessa pesquisa.  

Numa definição sucinta para cada classificação destacada, quanto aos filmes de 

reconstrução histórica, seu roteiro é baseado em acontecimentos históricos que foram 

pesquisados e transformados em trabalhos historiográficos, onde os personagens 

representados buscam uma ―relativa fidelidade‖ com os fatos estudados, como afirma Potier 

(2014), e que pode ser considerado também como um filme de memorias. Como exemplo 

deste tipo de classificação A lista de Schindler (1997, Spielberg), Spartacus (1960, Stanley 

Kubrick) podem ser considerados filmes de reconstrução histórica.  

No entanto filmes de época não abordam acontecimentos retirados da historiografia, 

mas valoriza os costumes, buscam representar pensamentos ideias embutidas nas narrativas 

históricas, a exemplo do filme Orgulho e Preconceito (2005, Joe Wright). Por outro lado os 

filmes de ficção histórica trazem em si um significado, pois narram uma histórica inventada, 

tanto o enredo quanto os personagens, porém o sentido da história ficcional pode ter 

equivalência com o fato histórico, a exemplo o filme O nome da Rosa (1996, Jean Jaques 

Annauld) e A guerra do fogo (1981, Annaud, Burgess e Morris). Nessa mesma lógica 

encontramos o filme-mito que trata exclusivamente de mitologia e se aproxima de 

acontecimentos históricos como o filme Tróia (2004, Wolfgang Petersen), há também os que 

carregam um teor mais ficcional sem necessariamente se ater a algum acontecimento 

histórico, mas se baseia também na mitologia, como o filme Percy Jackson e o Ladrão de 

Raios (2010, Chris Columbus). 

A partir desta classificação que as autoras Cristiane Nova e Lêda Virginia discutem, 

percebemos como a compreensão de filme histórico se constrói, apesar de muitas vezes ser 

classificado como um filme que se reporta ao passado, as suas características são diversas e 

―as intenções ideológica, pessoais, financeiras, também são fatores determinantes para a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Annaud
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anthony_Burgess
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realização de filmes com temática histórica‖, e suas influências não se restringem somente as 

produções historiográficas, mas podem ter outras origens como uma pesquisa do próprio 

cineasta, do conhecimento popular sobre um tema entre outros. (POTIER, 2014, p.99) 

Dessa forma, os filmes considerados históricos são produzidos para diversas 

finalidades que não estão ligadas com a fidelidade dos acontecimentos históricos e podem 

ganhar outros sentidos, pois o espectador – parte importante que é levada em conta pelo 

cineasta – , seja na sala do cinema, em casa ou na sala de aula, possui uma concepção de 

história que tem sido construída ao longo do tempo pelas próprias produções cinematográficas 

e, por conta disso, estes sujeitos criam modelos históricos específicos e percepções sobre seus 

usos. Quanto a isso, será abordado mais a frente essas percepções e quais concepções sobre 

―filmes históricos‖ os estudantes possuem.  

Para que essa prática se tornasse de fato popular, a implantação dos aparelhos 

necessários à exibição nas escolas públicas e particulares progrediu de forma lenta já que o 

custo do filme no século XX era alto e, por isso um grande problema, motivo pelo qual se 

tinha a necessidade de colocar a maior quantidade de cópias à disposição para diminuir o 

preço unitário dos filmes.  

Outro fator que caracteriza essa prática neste período é que não era qualquer filme que 

poderia ser utilizado nas aulas, mas somente aqueles classificados como ―filmes 

pedagógicos‖, visto que ―era preciso  produzir, propagar e amparar por todas as vias 

o filme que servisse à educação de forma  humana e patriótica‖, como completa Galvão. 

(GAVÃO,2004,p.43) 

Ao dialogar com o autor Lourenço Filho (1931) , o qual analisa de forma genérica os 

filmes educativos em outros países e no Brasil, deixa claro em seu texto que o filme não é um 

fim, mas um meio que exige aplicação cuidadosa, pois ―volta às páginas do tempo, e pode 

apresentar-nos, sob forma intuitiva, o aspecto verdadeiramente humano dos episódios, a vida 

de outras épocas. Com isso, fornece elementos para a verdadeira compreensão histórica.‖ 

(GALVÃO, 2004,p.39-40 apud FILHO,1931,p.6-7). 

Nesse sentido, ampliando a noção e a pesquisa sobre essa temática, a obra de Ciro 

Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas (1997) no livro Domínios da História Ensaios de 

teoria e metodologia, apresenta um capítulo específico ao tratar de cinema, filmes e História, 

aponta que a utilização de filmes como fonte histórica não é nada novo para o historiador. Faz 

uma discussão sobre concepções metodológicas da Nova História através da perspectiva de 

Marc Ferro e distinguindo-a das concepções propostas por Bloch e Febvre, em meados do 

século XX. Destaca a visão particular de Marc Ferro, a qual se contrapõe metodologicamente 
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às visões semióticas do cinema, dentre elas a de Saussure, considerando o filme como um 

produto em que as significações não são somente cinematográficas, e que:  

 

Trata-se, em suma, de um testemunho. O trabalho do historiador nem sempre se 

apoia na totalidade das obras: pode usar sequências ou imagens destacadas, compor 

séries e conjuntos. E deve integrar o filme ao mundo social, ao contexto em que 

surge — o que implica a pertinência do confronto da obra cinematográfica com 

elementos não-cinematográficos: autor, produção, público, regime político com suas 

formas de censura.(CARDOSO;VAINFAS, 1997, p. 583) 

 

Com isso, abre espaço para outro tipo de análise, na qual a decodificação do filme tem 

a ver com a historicidade do mesmo, levando em consideração o tempo daquele que produz o 

filme e de quem o vê, levando a outras significações. O autor traça um panorama das 

mudanças historiográficas, nas concepções do fazer histórico, das fontes utilizadas, 

destacando as discussões feitas por Marc Bloch e Lucien Febvre, fundadores dos Annales, os 

quais ampliaram a concepção de documentos históricos, incluindo a produção material e 

espiritual humana.   

Contudo, não é a análise semiótica que será discutida ao longo do texto, mas as 

informações trazidas por esse autor nos mostra inúmeras possibilidades de trabalhar um filme 

e as várias metodologias que podem ser escolhidas ao se trabalhar com filmes na sala de aula, 

como exemplo do recorte em unidades mínimas que são possíveis de ser analisadas e a 

ampliação, como sugestão do autor, para um trabalho transdisciplinar em que pudesse haver 

―a correlação histórica do filme com sua época; e a correlação do filme com a ficção literária 

e a história em quadrinhos de ficção científica‖. (VAINFAS, 1997, p.588) 

Essa mudança na concepção de documento histórico abre espaço para as produções 

historiográficas dialogando com outras disciplinas em detrimento da história singular, pautada 

na narrativa dos grandes fatos. Isso demonstra também como as produções sobre cinema no 

ensino de história no Brasil e, em outros países, caminharam de maneira diferenciada, mesmo 

reconhecendo uma grande influência desses países, que de alguma maneira, contribuíram para 

as mudanças nas concepções historiográficas sobre esse tema, e não somente nas concepções 

historiográficas, mas na prática docente.  

O texto de Sérgio Augusto Leal de Medeiros, na sua dissertação sobre O cinema na 

“fala de aula”(2006) do professor de história apresenta a importância do cinema no ensino 

de História, quanto ao seu caráter polissêmico, multifacetário e ideológico, destacando o seu 

grande potencial epistemológico para o ensino de história. O autor parte de alguns 

questionamentos que nortearam seu trabalho, e, nesse caso, vem se aproximando da proposta 

de trabalho desta pesquisa.  
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O questionamento norteador da dissertação de Medeiros atravessa a reflexão sobre a 

formação de professor e sobre qual a função do cinema na sala de aula, ou melhor, nas aulas 

de história. O autor, através da pergunta: ―Qual o papel do cinema, das imagens 

cinematográficas na construção do conhecimento escolar de História?‖, e dentre outras 

indagações, buscando ressaltar o envolvimento emocional que as imagens causam no sujeito e 

de que maneira elas afetam, constroem e transformam o homem.  

 

 Ensino de História e Educação Histórica 

 

Em relação ao Ensino de História e a Educação Histórica, um autor que se destaca 

nesse campo é Peter Lee (2006) ao tratar de narrativas pela perspectiva da literacia histórica – 

letramento histórico – na busca por estratégias de aprendizagem em história. É um conceito 

onde são investigadas as ideias históricas dos alunos por aqueles que ensinam, exigindo um 

conhecimento sistemático da história.  

Por sua vez, a Educação Histórica não se refere apenas à forma de aprender, pois ela 

está articulada, de maneira específica, a valorização da ciência histórica, ou seja, ajuda a 

compreender como a análise histórica contribui para a sua vida cotidiana. Nesse sentido, o 

letramento histórico está atrelado ao conceito de ‗consciência histórica‘, pois ambos partem 

da experiência de vida dos sujeitos e nela interferem.  

Para isso, um dos pressupostos destas perspectivas históricas é ―entender a ideia de 

aluno como uma invenção historicamente determinada‖. (SCHMIDT, 2009, p.11). De 

entender que esses jovens são construções históricas, sociais e culturais, e que a partir das 

condições históricas objetivas eles constroem suas próprias identidades, ou melhor, de suas 

necessidades de se orientarem no tempo com relações que eles estabelecem do presente com o 

passado. 

Essa primeira orientação, a que Cerri (2009) aponta como ‗competência de 

experiência‘, é entendida também como ‗passado prático‘, que é diferenciado do ‗passado 

histórico‘ por sua característica de somar as experiências do individuo através da memória. Já 

o ‗passado histórico‘ – em que há a necessidade de compreensão e interpretação por parte dos 

sujeitos – existem através de vestígios materiais, como museus, arquivos, ou algum outro 

registro e através deles é possível dar significado ao tempo. 

Assim, não é somente pela memória que se recupera o passado, mas também pelo 

impulso que é dado pelas experiências do tempo presente, tal impulso são os questionamentos 

que os sujeitos realizam ao refletir sobre assuntos que permeiam o seu cotidiano. É desse 
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esforço em compreender e interpelar o passado que surge a necessidade da construção de 

narrativas, como aponta Lee: 

 

Uma primeira exigência da literacia histórica é que os alunos entendam algo do que 

seja história, como um ‗compromisso de indagação‘ com suas próprias marcas de 

identificação, algumas ideias características organizadas e um vocabulário de 

expressões ao qual tenha sido dado significado especializado: ―passado‖, 

―acontecimento‖, ―situação‖, ―evento‖, ―causa‖, ―mudança‖ e assim por diante. 

(LEE,2006,p.136) 

 

Contudo, na sua tese Cinema e Educação Histórica: jovens e sua relação com a 

história em filmes, Éder Cristiano de Souza trabalha com três categorias de análise da 

epistemologia da história: a intencionalidade, objetividade e multiperspectividade, para 

analisar as formas que a linguagem fílmica se apropria da história, e, não obstante, a 

percepção destas categorias por parte dos estudantes.   

No conceito de ―intencionalidade‖, o autor abordou, através das discussões a partir da 

metodologia feitas no grupo focal, como foi possibilitada a percepção das intencionalidades 

que guiaram a elaboração das obras fílmicas assistidas. Ou seja, através das informações 

fornecidas pelos alunos após assistirem ao filme (O Pianista), pôde constatar que, ao invés do 

filme ―mostrar‖ o passado, ele apresenta a experiência de um sujeito no passado, com a 

intenção de mostrar as experiências de um sujeito no passado e não especificamente ensinar 

História, apesar dessa aprendizagem acontecer sem que haja essa intencionalidade no filme. 

No geral, cada filme trabalhado apresentou uma intencionalidade diferente. O pianista: 

a intencionalidade estética, com o intuito de mostrar o sofrimento do pianista, e de 

intencionalidade partidária, mostrando só um lado, o dos judeus. O filme A queda: com a 

intenção didática, em apresentar o momento, como aconteceu o fato histórico, trazendo a 

concepção de ensinar através da história, em aprender com os erros do passado. 

 No conceito de ―objetividade‖, abordou como os filmes fornecem conhecimentos 

objetivos sobre a história a partir de critérios específicos. A primeira percepção é de 

objetividade associada à verdade e a segunda percepção é a do ‗relativismo‘ ―nesse caso, o 

passado não existe em si, o que se tem é sempre um olhar subjetivo e parcial, que não pode 

ser validado nem sob a forma de representações plausíveis‖. (SOUZA,2014,p.265) 

Assim três categorias foram destacadas: o realismo, como soma das perspectivas que 

possibilita acesso à experiência, o nominalismo onde não há acesso direto ao passado, apenas 

representações perspectivadas, e o relativismo onde o passado é inatingível e se limita aos 

pontos de vista.  

 Já no conceito de ―multiperspectividade‖ o autor trabalhou com mais dois conceitos 
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para a compreensão desta visão: a concepção de ―História sobrecarregada‖ e noção de 

―dicotomia na narrativa histórica‖. Traz uma noção de que um filme pode apresentar várias 

perspectivas para compreender a história sem que pudesse conceber uma como verdadeira.  

A tese foi resultado do trabalho do professor na sala de aula com os estudantes em que 

o professor (autor) atuou como observador participante, agindo ativamente com os sujeitos, 

observando-os e fazendo análises sobre as experiências dos estudantes tanto do grupo focal 

como através dos registros dos alunos nos questionários. Dentre outros recursos 

metodológicos utilizados por Souza, houve um recorte temático do conteúdo a ser estudado, o 

nazismo, no qual foram selecionados três filmes para análise e discutidos com os estudantes a 

partir das perspectivas apresentadas. 

Esta tese possibilita uma reflexão mais exploratória para compor este trabalho, pois 

apresenta-se como um trabalho inovador em que não se restringe somente a descrever 

maneiras de como trabalhar e analisar filmes na sala de aula, como faz e sugere a 

possibilidade de analisar, a partir da visão dos estudantes, como o cinema pode contribuir para 

a construção do conhecimento histórico.  Assim, a partir dos trabalhos de Éder Cristiano de 

Souza e de Sergio Augusto Leal de Medeiros, busca-se neste trabalho tentar refletir sobre o 

que está sendo produzido nas salas de aula e quais as intenções e metodologias utilizadas 

pelos professores de história e as visões sobre os filmes pelos estudantes, na tentativa de 

compreender a relação estabelecida, na prática, pelos professores de história, estudantes e 

conhecimento histórico com com os filmes, com os estudantes e com o conhecimento 

histórico.  

Nesse sentido, ‗filmes históricos‘ servem para facilitar o conteúdo e dinamizar as 

aulas, os quais tem o caráter de desenvolver a cognição dos alunos e facilitar o trabalho dos 

professores. Essa primeira concepção é chamada de ―estratégia metodológica dinâmica‖ 

utilizada em contraposição ao ensino tradicional (que se restringia somente a leitura, 

memorização e escrita) com o intuito de inovar e dinamizar o ensino, até então, independente 

da avaliação do trabalho quanto ao processo de aprendizagem do conhecimento por parte dos 

alunos. 

Com isso, destaca os Parâmetros Curriculares Nacionais (2008), o qual indica alguns 

procedimentos a ser utilizados para analisar um filme no ensino de história, em que indica o 

filme como documento em que poderá ser verificado pelo professor a reconstituição das 

vestimentas e do cenário, se são ou não fieis a época estudada. Outra proposta apontada pelo 

documento consiste na escolha do professor em selecionar dois ou três filmes que retratem o 

mesmo período histórico e juntamente com os alunos estabeleçer relações e distinções 
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referentes ao tratamento do tema. 

Vale ressaltar a importância e as considerações que o historiador José D‘Assunção 

Barros (2011), apresenta no seu artigo Cinema e História – Considerações sobre os usos 

historiográficos das fontes fílmicas, em que pondera duas análises sobre o filme na sala de 

aula. Uma em que é utilizada como fonte histórica, produto de uma sociedade específica, e 

como elemento que interfere no processo histórico contemporâneo e como uma forma de 

representação do acontecimento histórico. 

Barros afirma que a obra cinematográfica traz uma nova perspectiva capaz de 

construir, através dela, uma nova concepção de história, entendendo-a como uma ―forma de 

expressão cultural‖, tipicamente característica do período contemporâneo, e que o filme: 

 

[...]pode ser considerado hoje uma fonte primordial e inesgotável para o trabalho 

historiográfico. A partir de uma fonte fílmica, e a partir da análise dos discursos e 

práticas cinematográficas relacionadas aos diversos contextos contemporâneos, os 

historiadores podem apreender de uma nova perspectiva a própria história do século 

XX e da contemporaneidade. (BARROS, 2011, p. 178) 

 

Afirma também que o cinema não é somente uma ―forma de expressão cultural‖ 

(BARROS,2011,p.178) , mas um ―meio de representação‖ (BARROS,2011,p.179). Pode-se 

representar através de um filme uma realidade percebida e/ou interpretada por meio de um 

imaginário criado pelos autores do filme, não necessariamente qualquer filme, mas os que são 

considerados filmes históricos.  Com isso o filme é pensado como um recurso para o ensino 

da história, funcionando como um agente histórico que infere na própria história de diversas 

maneiras, pela indústria, opinião pública, costumes.  

No que tange a outros gêneros fílmicos, incluindo os filmes considerados fictícios, 

Barros considera que eles são portadores de marcas, retratos e indícios da sociedade que o 

produziu e que é dessa maneira que o historiador deve tratar as obras cinematográficas como 

fontes históricas significativas para as sociedades que produzem filmes.  

Do ponto de vista metodológico, para a compreensão de história e filmes, este como 

produto final deve ser considerado primeiramente, em qual gênero ele se enquadra, se é um 

filme documentário ou um filme ficcional, em ambos os casos, ele é história, pois é produto 

de uma sociedade que possui linguagens e materiais discursivos e relações de poder bem 

definidas. E mais adiante, analisar outras fontes importantes que devem ser levadas em 

consideração junto com o filme, que são os roteiros, sinopses, cenários, marcação de cenas, 

propagandas, críticas de cinema e despesas de produção.  
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Cristiano Lessa de Oliveira (2007), em seu texto Um apanhado teórico-conceitual 

sobre a pesquisa qualitativa: Tipos, técnicas e características, faz um levantamento teórico-

conceitual sobre a pesquisa qualitativa e apresenta dois tipos de investigação nessa área, 

discutindo a sua importância e as suas contribuições para trabalhos que envolvem o ambiente 

educacional: a pesquisa etnográfica e o estudo de caso. 

Ao iniciar, apresenta dois aportes epistemológicos de pesquisa, o Positivismo e o 

Interpretacionismo, e as duas principais características dessas metodologias. Quanto ao 

Positivismo, é uma linha epistemológica em que os fatores podem ser estudados pelo método 

experimental e por ―levantamentos amostrais‖, seguindo a lógica de métodos das ciências 

naturais, enquanto o Interpretacionismo não considera que os indivíduos são passivos, mas 

que interpretam continuamente o mundo em que vivem. 

Nesse sentido, o posicionamento metodológico da corrente Interpretacionista é do tipo 

etnográfico, que surgiu a partir da década de 1970, como exemplos, a observação participante, 

entrevista, fotografia, história de vida, grupo focal, cadernos de campo, entre outros. Outro 

elemento desse tipo de corrente é o estudo de caso, em que busca retratar a complexidade de 

uma situação particular, focando no aspecto total do problema. O seu desenvolvimento 

consiste inicialmente, segundo o autor, em três fases, a exploratória, a coleta de dados, e a 

análise sistemática desses dados, e aponta que:  

 

Um ponto relevante levantado pelas já mencionadas autoras é o fato de surgirem 

problemas com relação à escolha do caso e à generalização dos resultados. Elas 

apontam para a possibilidade de as generalizações terem uma menor relevância, isso 

porque os casos são tratados particularmente. (OLIVEIRA, 2008, p.16) 

 

Nesta discussão, percebemos quais as concepções teórico-metodológicas os autores 

utilizaram para compor seus trabalhos e que os mesmos permitem traçar um caminho para 

uma pesquisa a respeito das utilizações de filmes no ensino de história em Feira de Santana 

para perceber os elementos que estão compondo o trabalho docente. 

Permite refletir também sobre quais concepções históricas estão orientando o ensino. 

Dessa maneira, esse trabalho estará contribuindo para uma análise do desenvolvimento e das 

mudanças do ensino de história hoje, percebendo quais filmes e qual o tipo de trabalho estão 

sendo desenvolvidos nas salas de aula, quais seus avanços e modificações sofreram (ou não) 

no decorrer do tempo, quais percepções os estudantes possuem sobre o uso dos filmes nas 

aulas de história, buscando perceber de que maneira essa percepção influencia e dialoga com 
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a construção do saber histórico dos estudantes, ou seja, diferente dos riscos apontados por 

Oliveira, este trabalho não busca por generalizações.  

Quanto à caracterização do estudo de caso, a autora Magda Maria Ventura (2007), no 

seu texto O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa, aponta que nele haverá sempre a 

preocupação em perceber o que o estudo de um caso sugere a respeito do todo sem se ater 

somente para o caso estudado. Apesar de a autora destacar vários autores e suas concepções 

na literatura mundial contemporânea, será destacado de maneira breve a perspectiva de Yin, 

doutor em ciências econômicas pela Universidade de Córdoba – Espanha –, em que: 

 

O estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende um método 

abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. Pode 

incluir tanto estudos de caso único quanto múltiplos, assim como abordagens 

quantitativas e qualitativas de pesquisa. (VENTURA,2007,p.384 apud YIN,2001). 

 

Assim temos três classificações destacadas, o intrínseco ou particular, quando se 

procura compreender um caso particular e seus aspectos peculiares, o instrumental, quando 

se examina um caso para compreender melhor algo mais amplo ou ser instrumento para 

pesquisas posteriores, e o coletivo, quando se estende o estudo a outros casos instrumentais 

com o objetivo de ampliar a compreensão ou a teorização sobre um conjunto maior ainda de 

casos. (VENTURA,2007, p.384) 

A partir dessas classificações, percebe-se que aquela caracterizada que visa o coletivo 

é a que mais se enquadra dentro dessa pesquisa. Através dos dados coletados, a metodologia 

buscará perceber o que é comum com as outras pesquisas que tratam dessa mesma temática, o 

que é particular de cada caso e destacar o resultado final, aquilo que foi percebido como 

diferentes aspectos acentuando o contexto em que ele se insere, a historicidade do caso e se o 

resultado identificado aparece em mais algum trabalho acadêmico ou se ele é inédito.  

Para isso, o autor Antônio Carlos Gil (2002) esclarece as fases para um estudo de caso, 

os quais essa pesquisa tende a tomar como referência, são elas: a delimitação da unidade do 

caso; a coleta de dados; a seleção, análise e interpretação dos dados; e por fim a elaboração do 

relatório, nesse caso, do trabalho de pesquisa monográfico.  

Na primeira fase, buscou-se, através da revisão bibliográfica, selecionar o caso 

―típico‖, a partir de informações prévias sobre o tema, seu aspecto ―extremo‖, pois, percebeu-

se durante a investigação prévia nas escolas escolhidas como campo de pesquisa que um dos 

professores trabalha com filmes numa frequência bem menor que o outro, para assim chegar 

ao caso ―atípico‖ – nesse caso, um professor que utiliza com maior frequência os filmes nas 

aulas de história.  
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A segunda fase, em relação à coleta de dados, foi feita observação de aulas, a 

aplicação de questionários divididos em três partes, uma que consta a vida e os aspectos 

sociais do estudante; outra com perguntas fechadas sobre a perspectiva dos estudantes sobre 

‗historia‘; e por ultimo com perguntas abertas sobre as impressões deles em relação ao ―filme 

histórico‖ assistido e sobre os possíveis efeitos da utilização do filme para a compreensão dos 

filmes históricos. 

Na terceira fase, buscou-se selecionar os questionários aplicados para analisar, 

interpretar e comparar os dados, e nesse caso, buscar compreender quais aspectos em comum 

e os aspectos diferentes em relação aos referenciais bibliográficos desta pesquisa. 

Na quarta fase, a apresentação final do relatório do estudo de caso especificando como 

eles foram coletados e de que maneira a teoria utilizada demonstra a validade dos dados 

obtidos. Todo esse processo envolve uma perspectiva naturalista do estudo de caso, em que se 

busca a interpretação dos dados levando em consideração o contexto visando à retratação 

completa e profunda da realidade.  

Todavia, a autora Ventura (2007) aponta os pontos positivos e negativos de uma 

pesquisa voltada para o estudo de caso. Quanto às positivas: estimulam novas descobertas, 

enfatizam a multiplicidade de dimensões de um problema; simplicidade nos procedimentos; 

permite uma análise em profundidade dos processos e relações entre os casos. Quanto aos 

negativos: a dificuldade de generalização dos resultados obtidos; caso o local escolhido para a 

investigação seja bastante atípicos, os resultados poderão ser equivocados. Por isso, atenção e 

cuidado são fundamentais durante o processo da pesquisa.  

Em relação à estratégia de pesquisa, ainda tratando do estudo de caso que é 

considerado também como uma metodologia, visto que as pesquisas sobre a utilização de 

―filmes históricos‖ nas aulas de história ainda são questões pouco conhecidas no campo do 

ensino de história, remete esse trabalho a uma abordagem de caráter exploratório, ou seja, 

descritivo e que busca verificar hipóteses casuais em um contexto diferente, sem 

generalizações. E talvez comparativamente o ambiente seja a fonte direta dos dados e o 

objetivo principal é entender o que os estudantes ―aprendem ao perceberem o que acontece 

em seus mundos‖, na qualidade em que elas se apresentam. (FREITAS e JABBOUR, 2011, 

p.09). 

Por fim, alguns critérios devem ser levados em consideração para garantir a qualidade 

da pesquisa científica baseada no estudo de caso. Os autores, Freitas e Jabbour, apontam dois 

critérios: o de predizer resultados semelhantes, comparados a outros casos; e produzir 

resultados contrários, mas por razões previsíveis no princípio da investigação.  
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O caráter deste trabalho é de pesquisa exploratória. Foi utilizado como metodologia de 

pesquisa um memorial, a partir da pesquisa de campo a fim de identificar a trajetória dos 

professores em relação ao estudo com uso de filmes nas aulas, conversas informais com 

professores e alunos e questionários abertos e fechados. As pesquisas bibliográficas também 

foram de fundamental importância e atuam como norteadores desta monografia.  

Neste trabalho será utilizado como estratégia metodológica para coletar as fontes, 

dados e informações, a utilização de questionários abertos e fechados. Os questionários foram 

aplicados com professores e estudantes do 2° ano do ensino médio, com vista a coletar o 

perfil do professor, sua intenção ao utilizar o filme na sala de aula e como será utilizado, 

também as concepções que os estudantes possuem sobre a História e o uso dos filmes nas 

aulas de história. Com os questionários que foram aplicados aos estudantes buscou-se 

identificar o perfil pessoal, perfil social, suas experiências com filmes durante as aulas de 

história, qual via de conhecimento histórico eles consideram mais confiável, dentre outros.  

Após a aplicação dos questionários
1
, os mesmos foram sistematizados em tabelas 

como forma de mapear e organizar os dados e informações coletadas para uma melhor 

análise.  Assim que organizadas, perceber quais foram às informações que ficaram mais em 

evidência e destacar as concepções mais predominantes dos estudantes e qual o possível 

resultado que a utilização do filme no ensino proporcionou aos alunos no processo de 

aprendizagem.  

Nesse sentido, as perguntas levarão em consideração a idade dos estudantes, o que eles 

consideram como ―filmes históricos‖, qual linguagem eles consideram como melhor via para 

compreender o conhecimento histórico, o que os estudantes acham das aulas com filmes, 

dentre outras questões a respeito da vivência e do contexto em que aprendem. Já em relação 

aos profissionais docentes, buscou-se compreender a perspectiva de ensino, os métodos 

utilizados, como eles usam o filme na sala de aula e como transformam o conteúdo fílmico em 

conhecimento histórico ou conteúdo/objeto de ensino aprendizgem , como as circunstâncias 

de trabalho com a linguagem fílmica na escola e na sala de aula, seu perfil profissional de 

formação.  

Tendo em vista que o direcionamento desta pesquisa são os aspectos relacionados à 

percepção dos estudantes e professores sobre a utilização dos filmes no ensino de história, a 

qual é realidade comum para algumas escolas e não para outras, o propósito é enfatizar uma 

abordagem qualitativa com base em ferramentas de uma abordagem quantitativa.  

                                                             
1
 O questionário encontra-se no anexo deste trabalho. 
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Deste modo, utilizamos um questionário dividido em três partes para os estudantes e 

um questionário específico para os professores com a intenção de obter uma análise a partir 

desses dados tabulados e feitos os dados estatísticos como suporte para a análise qualitativa 

que será apresentada de modo mais aprofundado através do questionário aberto. Não sendo 

esta a única base metodológica para a pesquisa, a mesma pode ser encontrada de maneira 

mais ampla nos trabalhos de Sergio Augusto e Carlos Augusto, com suas diferenças e 

especificidades como veremos mais adiante.  

Todavia, tal metodologia vem de outros campos de conhecimentos e a disciplina de 

História se apropria dela para ampliar e também legitimar a pesquisa histórica como pesquisa 

científica, principalmente quando se trata do campo educacional. Para isso, cabe aqui uma 

discussão dos pontos teóricos importantes que sustentam esta opção metodológica.  

A tradição positivista e seus procedimentos científicos, vindo desde o século XIX com 

Auguste Comte, que renunciam as questões que envolvem o sujeito pesquisador e que 

somente aquilo que é mensurável e testável, da comparação empírica com o mundo, é que 

uma pesquisa pode ser considerada ciência, tem impedido uma nova compreensão das 

questões atuais que desafiam o homem a cada dia.  

Outro procedimento metodológico é o método qualitativo, chamado de 

interpretacionaismo, entende que ―o ser humano não é passivo, mas sim que interpreta o 

mundo em que vive continuamente‖, nas palavras de Cristiano Lessa de Oliveira (2007). 

Trata-se de uma vertente que defende que o homem é diferente dos objetos, por isso é 

necessário um estudo que pondere essas diferenças. No entanto, apesar da gama de estudos e 

pesquisas que já são realizadas com esta segunda metodologia, o autor afirma que 

 

Muito provavelmente, o embate entre essas duas posições epistemológicas se 

estenderá por anos. A tradição quantitativa ainda permeia os estudos nas ciências 

humanas e sociais, considerando a pesquisa qualitativa impressionista, não objetiva 

e não tendo um caráter científico. (OLIVEIRA,1982,p.02-03)  

 

E mais precisamente na análise de Sergio Augusto Leal de Medeiros (2006), o falar 

sobre o distanciamento do empirismo lógico e da ciência factual, observa  

 

Na perspectiva da tradição positiva da ciência, a própria ciência é considerada 

apenas como um conjunto de proposições causais e de procedimentos, reduzindo o 

conhecimento à ideia de uma descrição da realidade acompanhada de uma inevitável 

teoria da verdade, segundo a qual fatos e proposições sobre os fatos correspondem-

se univocamente. (MEDEIROS, 2006, p.80) 

 

Contudo, ainda de acordo com Medeiros, a geração pós-guerra, se referindo a II 

Guerra Mundial, foi influenciada pela fenomenologia de Husserl, uma filosofia preocupada 
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com temas contemporâneos. A ideia de fenômeno é considerada central na pesquisa 

qualitativa se diferenciando da ideia de fato. De maneira geral, o fato ―é tudo o que pode 

tornar-se objetivo e estudado como objeto da ciência e através da observação sistemática, que 

já traz a objetividade em si‖. Já a ideia de fenômeno  ―que significa mostrar por si mesmo, 

refere-se àquilo que se mostra, se manifesta‖, daí o fenômeno ser algo que se mostra em um 

local situado. (MEDEIROS, 2006, p.81) 

Assim, fomentando a discussão a respeito do processo metodológico sobre a pesquisa 

quantitativa e qualitativa, no que se refere à abordagem qualitativa, ainda na tese do autor 

Carlos Augusto Lima Ferreira (2004), encontramos uma compilação de obras de vários 

autores que o autor utilizou para definir melhor as fases de uma pesquisa qualitativa. Essas 

partes serão expostas a seguir para tornar mais claro o andamento desta pesquisa.  

São quatro etapas da abordagem qualitativa: 1. A exploração da pesquisa; 2. A 

investigação; 3. A análise dos resultados finais; 4. Elaboração do texto final. No que diz 

respeito à primeira, a exploração tem o objetivo de ―dar uma visão abrangente, e sem 

distorções do problema a ser trabalhado, procurando contribuir para o desvelar das questões‖ 

(FERREIRA, 2004, p.171). Após essa parte, tendo o pesquisador adquirido as informações 

que considera relevante, deve fazer a coleta sistemática dos dados, que nesta pesquisa foram 

realizados através de questionários abertos e fechados. 

Na ultima fase, a análise dos resultados e da redação final do texto, é o momento em 

que ―todos os dados levantados passam por uma avaliação e checagem, visando a 

confiabilidade para que possam fazer parte do texto final‖ (FERREIRA,2004,p.171). Esta fase 

não necessariamente é a ultima etapa da pesquisa, pois a checagem e análise se dão durante 

todo o processo da pesquisa.  

Quanto a isso, o questionário foi escolhido como técnica de investigação para a coleta 

de informações, pois através dele é possível – segundo Chaer, Diniz e Ribeiro (2011) – 

coletar informações da realidade, possibilita atingir um grande numero de pessoas, garante o 

anonimato das respostas, permite que as pessoas respondam no momento que julgarem mais 

conveniente, deixa a pessoa mais a vontade para elaborar melhor suas respostas.  

Esses autores, além de atribuírem uma importância ao uso dos questionários e sua 

utilidade, reforça a garantia de dados eficientes, que nesse caso, diz respeito sobre o cotidiano 

dos professores e alunos, coletando informações sobre a prática cotidiana desses sujeitos.  

Por outro lado, há também os aspectos negativos, os quais são: exclui as pessoas que 

não sabem ler e escrever, não oferece garantia de que a maioria das pessoas devolvam-no 

devidamente preenchido, envolve, geralmente, um número pequeno de perguntas, pois 
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questionários extensos apresentam alta probabilidade de não serem respondidos, e por fim, 

proporciona resultados bastante críticos em relação à objetividade, pois cada pessoa pode 

interpretar de uma maneira cada item.  

No entanto, para sanar boa parte dos aspectos negativos dos questionários, quanto ao 

primeiro aspecto – o que exclui pessoas que não sabem ler e escrever – as observações de aula 

na fase de exploração permitiu a escolha do ano a ser trabalhado de forma mais precisa, visto 

que ambos os professores selecionados trabalham com turmas do ensino fundamental e do 

ensino médio. 

Mediante a disponibilidade de pesquisa ser com as turmas do ensino médio, foram 

escolhidas turmas do 2º ano, o que exclui a possibilidade desses estudantes não saberem ler e 

escrever, salvo a existência de algum estudante que possua deficiência, o que não ocorreu 

durante esta pesquisa.  

Quanto ao número pequeno de perguntas, o questionário para os estudantes foi 

dividido em três partes, fragmentando o questionário com questões abertas e fechadas para 

maior dinamicidade do preenchimento e para tentar garantir a maior quantidade de 

questionários respondidos possíveis, o que acabou diminuindo a proporção de respostas não 

respondidas. 

E em relação à possiblidade de resultados muito críticos, devido à subjetividade dos 

estudantes, considero aqui como um diferencial para investigar melhor as questões propostas 

e tentar analisar essas respostas para ampliar o quadro exploratório, visto que em uma turma 

os estudantes assistiram ao filme e em outra turma, não.  

Dificilmente seria possível sanar todos os pontos negativos desta técnica de 

investigação, mas o envolvimento com o objeto de pesquisa, o estudo teórico e as observações 

exploratórias permitiram prever tais eventualidades e corrigi-las para uma melhor coleta de 

dados e análises.  

 No que tange aos estudos exploratórios, este trouxeram dados sobre a relação desses 

estudantes com a disciplina de história e seus conteúdos a partir dos filmes, os quais deixaram 

claro suas perspectivas em relação ao filme trabalhado em sala de aula e trouxeram 

informações sobre quais as intenções dos filmes para o conteúdo histórico e de que maneira o 

mesmo contribui para a aprendizagem histórica. 

Isso permitiu categorizar melhor as várias perspectivas que esses jovens possuem 

sobre os efeitos que os ―filmes históricos‖ causam ao serem trabalhados durante as aulas de 

história. Apresentaram também, como resultados do estudo exploratório, e quais filmes fazem 

parte da cultura dos estudantes e que de certa forma orientam as suas percepções sobre a 
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história.  

Mediante a necessidade de identificar o que os professores de história pesquisados têm 

trabalhado referente ao uso dos filmes durante as aulas e qual a perspectiva dos estudantes 

quanto às aulas com o uso de filmes e das aulas que não são utilizadas, é primordial saber qual 

o perfil de ambos os sujeitos, professores e alunos das escolas escolhidas para o 

desenvolvimento desta pesquisa, sendo estes os sujeitos que representam os aspectos centrais 

desta pesquisa.  

Por conta do grande número de escolas públicas e particulares da cidade de feira de 

Santana, foram selecionadas duas escolas públicas, sendo o critério para a amostra da 

investigação mais qualitativo, em selecionar as respostas e analisa-las, embora seja feito a 

análise quantitativa. Para que a amostragem representasse os efeitos do uso do filme nas aulas 

de história, foi escolhida uma escola cujo professor não trabalha filmes durante aulas e outra 

em que o professor há alguns anos vem utilizando dessa linguagem durante o ensino.  

Tais escolas estão localizadas nas regiões periféricas da cidade, sendo uma localizada 

na região norte e a outra na região sul, ambas de grande estrutura que atende tanto o Ensino 

Fundamental quanto o Ensino Médio e o EJA pela noite. A escolha de duas escolas em 

regiões diferentes permitiu estar em contato com duas realidades distintas e ter uma visão 

mais ampla do ensino.  

Com isso, serão analisados, mais adiante, dois elementos substanciais deste trabalho: 

primeiro,  qual a definição de ‗filme histórico‘ que os estudantes construíram a partir do uso 

de filmes nas aulas de história e a concepção dos professores participantes da pesquisa; 

segundo, identificar essa nova concepção de história, ambos com o propósito de compreender 

as novas formas de expressão cultural e do pensamento histórico que permeiam a vida dos 

professores e estudantes pesquisados. 

 

 

● Os sujeitos da pesquisa: quem são os jovens-estudantes?  

 

Para definir melhor o espaço e os sujeitos que estão sendo estudados aqui, vale 

ressaltar que o espaço escolar é basicamente composto de duas partes: os programas oficiais e 

os resultados efetivos da escola. Dito de outro modo existem políticas pedagógicas definidas 

por cada instituição de ensino e há também uma cultura própria, criada a partir das relações 

sociais, ações da escola que vão além dos processos pedagógicos pré-estabelecidos. 

(SILVA,2006, p.201 apud CHERVELL,1988) 
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A escola, portanto, é uma instituição mais ampla, que se relaciona constantemente 

com o mundo moderno e com as mudanças que ocorrem de maneira frequente. Isto reflete de 

certa forma, quando se trata da disciplina de História, que esses jovens estudantes já possuem 

um conhecimento histórico, e nesse caso, um conhecimento da história através do acervo 

cultural fílmico que cada um deles tem acesso dentro e fora da escola.  

Isso diz respeito também à perspectiva que o professor de história possui e leva para a 

sala de aula, tornando peculiar sua forma de ensino, o que afetará as relações e mobilizações 

que se dão na sala de aula sobre o conhecimento histórico e o conhecimento histórico escolar, 

implicando na forma como os estudantes são formados.  

Assim, saber qual o entendimento dos estudantes sobre ―filmes históricos‖ e suas 

percepções sobre o uso dos filmes nas aulas de história permite conhecer melhor os efeitos e 

as contribuições que a utilização deste recurso, o audiovisual, tem afetado na produção e 

compreensão de conhecimento histórico nos estudantes, uma vez que possibilita também uma 

atualização contínua de observação da produção e composição dos eventos educacionais e 

históricos.  

Contudo, não se trata de uma pesquisa focada na cultura escolar, mas de perceber que 

o espaço e os sujeitos desta investigação são produtos de uma construção cultural que 

expressa discursos, visões de mundo, perspectivas e uma estrutura disciplinar para além dos 

programas, currículos oficiais e regimentos de uma escola.  

O perfil escolhido para a pesquisa foi de observador participante, tendo um prévio 

consentimento da escola, fazendo visitas e estabelecendo acordos com os professores e alunos 

sobre o caráter da pesquisa a fim de evitar possíveis restrições de tempo por parte dos 

professores e de uma não aceitação da turma com os objetivos do trabalho.  

A partir das definições teóricas já apresentadas, objetiva-se traçar, a partir da primeira 

parte do questionário, um perfil dos estudantes para demonstrar quem são esses jovens, sua 

condição social, seus gostos políticos, suas participações quanto a movimentos e grupos 

sociais e seus gostos culturais.  

A forma de aplicação dos questionários aconteceu pelo pesquisador e sem a presença 

dos professores na sala para que os estudantes participantes ficassem mais a vontade para 

expressar sua opinião em relação às aulas de história, sem que fosse entendido como uma 

atividade de classe pelo professor ou algo que seria posteriormente corrigido por ele.  

De outro modo, serviu também para saber se o questionário estava claro e 

compreensível para os estudantes daquela idade, abrindo a possibilidade de reformulação das 

questões. Foi um momento de testar a viabilidade da escolha metodológica para este tipo de 
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pesquisa e nas escolas escolhidas em questão.  

Quanto a isso, o questionário foi estruturado com uma sequência lógica de perguntas, 

preservando o anonimato tanto dos estudantes quanto dos professores participantes. Para o 

questionário dos estudantes, montamos três partes:  

● 1º parte - Informações gerais dos participantes – dados pessoais, situação familiar, 

atividades que desempenham no turno oposto da escola, gostos culturais, 

preferência em relação a filmes e política. Essa primeira parte continha questões 

abertas e fechadas.  

● 2º parte – informações sobre o que acontece nas aulas de história em relação ao 

conteúdo trabalhado pelo professor, o interesse dos estudantes pelos temas da 

história, sobre os lugares da história, quais fatores eles consideram que sofreram 

mais mudanças na história mais recente e o que significa a História para eles. Essa 

segunda parte continha somente perguntas fechadas, sendo a última pergunta com 

possibilidade de marcar mais de uma alternativa.  

● 3º parte – informações sobre a compreensão da função do ―filme histórico‖, sobre 

os personagens dos filmes serem reais ou inventados, qual a história eles 

consideram a mais correta, como o professor trabalha com filmes, quais ―filmes 

históricos‖ eles já assistiram, sobre a possibilidade de aprendizagem com 

utilização de filmes nas aulas de história.  

Em relação ao questionário para os professores, foi aplicado abrangendo tanto a 

estrutura da escola, se possui equipamentos disponíveis para a utilização de trabalhos com 

filmes e ao acesso, o acervo, há filmes disponíveis na escola, como os filmes são utilizados, 

quais gêneros, frequência e tempo de duração de cada filme e quais os objetivos do professor 

ao utilizar os filmes nas aulas. Chamaremos o colégio que não foi utilizado filmes de Escola 

A, e no colégio que foi utilizado filmes nas aulas de historia, de Escola B. 

 

Tabela 1 - Questionários válidos recebidos de professores e alunos. 
Segmento Escola A Escola B Total 

Professor 1 1 2 

Alunos 30 26 56 

Total 31 27 58 

 

O momento da aplicação e as respostas dos questionários demonstram que os 

estudantes não sentiram dificuldades em compreender as perguntas nem demonstraram receio 

com alguma delas, por conta disso, pouquíssimos estudantes ficaram sem responder algumas 

perguntas dos dois formatos de questionários. 
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O estudo exploratório foi realizado no ano de 2016 com duas turmas do ensino médio, 

uma da Escola A, e a outra na Escola B., na cidade de Feira de Santana- Ba. O total de alunos 

foi de 56 – 26 alunos em uma turma e 30 em outra – e suas idades variaram entre 15 e 20 

anos, entre eles, abrange: 7 alunos com 15 anos de idade, 28 alunos com 16 anos de idade,   

14 alunos com 17 anos de idade, 4 alunos com 18 anos, 2 alunos com 19 e 1 aluno com 20 

anos de idade.  

 

 

Questionário – Parte 1 – questão 1. Qual a sua idade?  

 

Para definir melhor o público alvo desta pesquisa, vale ressaltar que esses sujeitos se 

enquadram em duas categorias, na de jovens e na de alunos, e não obstante, ―são sujeitos 

sociais que, como tais, constroem um determinado modo de ser jovem‖. 

(DAYRELL,2003,40) 

No entanto, categorizar esses jovens é uma tarefa difícil, pois suas características são 

históricas, sociais e culturais e necessitaria de um trabalho minucioso sobre isso. Quanto a 

isso, alguns autores, como o citado acima, já se debruçaram a respeito desse tema e trouxeram 

várias contribuições, e, nessa pesquisa, irei ressaltar uma parte da dimensão dessa diversidade, 

referente à relação dessa juventude com a escola.  

Uma dessas contribuições é a constatação de uma nova juventude no Brasil que chega 

às escolas públicas com características, práticas sociais e um universo simbólico que os 

diferenciam muito das gerações anteriores (DAYRELL,2007,p.1107). Algumas dessas 

dimensões veremos mais adiante quanto à condição social e aos aspectos simbólicos que 

fazem parte da cultura juvenil.  

Após a coleta dos dados nos questionários, foram realizadas as tabulações e nelas 

foram utilizados todos os 56 questionários aplicados com vista a obter um dado mais 

quantitativo e geral. A composição dos questionários com questões abertas e fechadas 

permitiram, além de tabular os resultados, definir percentuais de ocorrências de respostas 
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objetivas, através da análise quantitativa das respostas abertas, através da análise qualitativa. 

As conversas informais que aconteceram nas visitas à escola contribuíram pra uma melhor 

análise dos resultados dos questionários. 

 

Assim, ainda quanto ao questionário socioeconômico, o gráfico nos mostra uma visão 

geral das duas escolas, pois a diferença é mínima, sendo na turma da Escola A 6 estudantes 

trabalham e estudam enquanto 24 estudantes apenas estudam. Na Escola B 5 estudantes 

trabalham e 21 estudantes não trabalham, ficando assim resultados similares. 

Gráfico 1  

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

Questionário – Parte 1 - Questão 2: Você trabalha?  

Em relação à inserção desses jovens no mundo do trabalho, nesse caso os 20% desses 

jovens, não significa necessariamente que esses jovens irão abandonar a escola, mas que, de 

certa forma, esse aspecto influencia no seu percurso escolar. Ainda segundo Dayrell, 

juventude é vivenciada porque o trabalho garante o mínimo de recursos para o lazer, o 

namoro ou consumo. 

No entanto, as mudanças que vem ocorrendo no mundo do trabalho – como as altas 
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taxas de desemprego e a geração de postos de trabalho precários – que atingem os jovens das 

camadas populares principalmente, delimitam as experiências e o campo de possiblidades 

dessa juventude e ―nesse sentido, o mundo do trabalho aparece como uma mediação efetiva e 

simbólica na experimentação da condição juvenil‖. (DAYRELL,2007,p.1108) 

Todavia, os resultados desse gráfico se assemelham com os dados nacionais feitos e 

divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), Organização dos Estados Interamericanos 

(OEI) e Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) (2013), na pesquisa 

―Juventudes na Escola, Sentidos e Buscas: por que frequentam?‖, apontam que no Ensino 

Médio, os estudantes na condição de estudantes e trabalhadores que ‗estudam e trabalham‘ 

são de 28,9%. 

Ou seja, tanto nos dados nacionais quanto na escola pesquisada neste trabalho a 

quantidade de estudantes nessa categoria fazem parte de mais ou menos 20% do total dos 

estudantes pesquisados. Isso demonstra que os não há muita diferença as situação dos jovens 

em relação aos dados da pesquisa feita pelo MEC no período de 2013 para este trabalho 

realizado no ano de 2016. 

Quanto ao que fazer após concluir o Ensino Médio, há que notar uma leve diferença 

quanto ao desejo de ingressar em uma universidade ou ensino técnico. Para os alunos da 

Escola A, apenas 14 estudantes demonstraram interesse em ingressar num ensino superior, 9 

alunos desejam o ensino técnico e 10 deles desejam ingressar logo num emprego. A diferença 

se dá entre o ensino superior e o ensino técnico. Os alunos da Escola B 21 deles desejam 

ingressar na universidade enquanto 7 desejam o ensino técnico e 9 desejam garantir logo um 

emprego.  

No entanto, nesse questionário era permitido marcar mais de uma opção de resposta. 

Assim, para os alunos da Escola B, apenas 2 desejam somente o emprego e 3 somente o curso 

técnico, enquanto os alunos da Escola A 8 desejam apenas um emprego e 7 o curso técnico. 

Podemos entender como um dos motivos dessa diferença a localidade das escolas. Já em 

relação às expectativas por cursos superiores o que verificamos foi uma diferença de 

perspectiva. 

A Escola B , por estar próximo à universidade da cidade, recebem mais universitários 

que realizam estágios supervisionados e a universidade sendo um espaço visitado com muita 

frequência pelos estudantes deste colégio, seja como passeio ou como atividade escolar pode 

ser considerado o motivo mais viável para ocorrer essa diferença quanto ao desejo de acesso 

ao ensino superior, como evidencia o gráfico a seguir.  
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Questionário – Parte 1 – questão 3. O que deseja fazer ao concluir o ensino medio? 

 

Quanto aos gostos culturais dos estudantes em relação aos auviovisuais, dos 

questionários da Escola A, 4 alunos apontaram novelas como um dos gostos favoritos, 2 

apontaram as series como favoritos, mas todos citaram filmes como assistido com maior 

frequencia, sendo os sites You Tube e a Netflix os locais de mais acesso aos filmes e seriados.  

Um ponto a ser destacado, visto que nessa questão foi permitido marcar mais de uma 

opção, é que as marcações em ‗trabalho‘ e ‗curso tecnico‘ demonstram ser equivalentes, pois 

os estudantes associam o ‗curso tecnico‘ mercado de trabalho, ficando assim em destaque o 

desejo do curso superior.  

Na Escola B, 6 alunos apontaram as séries como preferência, citando algumas séries 

de ―conteúdo histórico‖ como Game of Thrones ( David Benioff ;D. B. Weiss, 2011), 

considerara uma série medieval. Apenas 1 estudante não considerou filme como gostos 

preferidos, já todos os demais citaram. 

Esses resultados demonstram uma presença muito grande do consumo de filmes por 

parte dos estudantes no cotidiano, um acesso ao consumo de bens culturais. Embora sejam 

assistidos para fim de entretenimento e diversão, alguns deles perceberam de maneira clara a 

existência de um conteúdo histórico nos filmes e nas séries. Tal percepção contribui para a 

construção de aprendizagens históricas desses estudantes, já que os filmes funcionam como 

uma referência visual de uma época. 

Vale salientar também que esses jovens possuem acesso intenso ao consumo de filmes 

através de televisão aberta ou por canais fechados, o cinema e em outros sites da Internet. De 

certa forma, é possível considerar que as ideias históricas desses estudantes possuem uma 

forte relação com a cinematografia e que impactam diretamente em como eles compreendem 

e percebem um conteúdo histórico escolar. 

Não obstante, foram mencionados os mais variados gostos culturais como ir a igrejas, 
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utilizar celulares, ler livros, ir a festas, escutar músicas, praticar esportes e artes maciais, ir ao 

teatro e acessar a Internet. Esses foram alguns dos gostos culturais citados juntamente com os 

filmes e séries, sendo esses últimos os mais citados.  

Ainda segundo Dayrell, ―estas culturas, como expressões simbólicas da sua condição, 

manifestam-se na diversidade em que esta se constitui, ganhando visibilidade por meio dos 

mais diferentes estilos‖. (DAYRELL, 2007,p.1110) E que o aspecto de maior relevância está 

a ostentação dos aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets, que interferem na maneira 

como esses jovens se sociabilizam e se comunicam cotidianamente, dentro e fora da escola, 

construindo assim uma nova categoria de juventude.  

Assim, não tratamos aqui de dar uma definição ou categorizar essa juventude, mas 

buscou-se entender uma parte da condição social dos jovens estudantes envolvidos nesta 

pesquisa, ou seja, de estudantes de escola pública que advêm da área periférica do grande 

centro urbano da cidade e que são marcados por um contexto de desigualdade social. 

Há de se considerar também que a escola, em parte, contribui para a formação dessa 

juventude, pois esses jovens se socializam em vários espaços e tempos de acordo com o seu 

maior ou menor acesso aos bens culturais e nas formas de socialização. Desse modo, a escola 

não é o único lugar de construção da juventude e da construção de saberes, ampliando, assim, 

a compreensão da dimensão educativa na vida cotidiana desses estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

CAPÍTULO 3 

 

A concepção de História dos estudantes e a Consciência Histórica. 

 

Adentrando melhor na especificidade da pesquisa, para compreendermos a percepção 

dos jovens sobre o filme nas aulas de história, cabe salientar a percepção desses jovens sobre 

o significado da História pra eles. Como já apontou José D‘Assunção Barros (2003) sobre a 

possibilidade de análise a partir do trabalho com fonte fílmica nos diversos contextos 

contemporâneos em aprender uma nova perspectiva da história na contemporaneidade, busca-

se identificar como esses jovens concebem a História ensinada na sala de aula e 

posteriormente o significado da disciplina para eles no processo de ensino e aprendizagem.  

Utilizamos o conceito de consciência histórica para compreender de que maneira a 

forma de pensar desses estudantes se articulam com os saberes históricos, visto que há a 

possibilidade desses estudantes demonstrarem mais de uma consciência histórica. Mais 

especificamente, aborda-se a ideia de letramento histórico que advêm da consciência histórica 

que, segundo Cerri é:  

O modelo de conhecimento dos alunos em idade escolar é, na maior parte dos casos, 

empírico, ou seja, a possibilidade do conhecimento se dá desde que possamos ver ou 

experimentar de algum modo as coisas; o conhecimento é uma função da 

experiência. (CERRI, 2010,p.269) 

A segunda parte do questionário conteve cinco perguntas referentes aos conteúdos e 

metodologias utilizadas pelos professores durante as aulas de história, quais os interesses 

desses jovens pelos diversos temas e pelos lugares estudados, ou melhor, pelos recortes 

geográficos presentes no manual didático ou feito pelos professores. Levam em consideração 

também quais fatores eles entendem como principais na mudança da vida das pessoas na 

história mais recente e, por fim, qual o significado de História que cada um deles possui. 

Quanto à segunda parte do questionário, está sendo considerada a quantidade total dos 

estudantes participantes desta pesquisa.  
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Escola A                                                                    

 

Escola B 

 

Questionário - Parte 2 - Questão 1 – O que acontece normalmente durante as aulas de história?  

A Exposição sobre o passado.  

B Informações sobre o que foi bom ou mal, certo ou errado na História. 

C Diferentes explicações sobre o passado. 

D Uso de diversas fontes históricas (documentos, fotografias, mapas, etc.). 

E Reinterpretação da história. 

F Ouvimos CDs ou vemos filmes sobre História. 

G Usamos livros escolares, xerox ou algum outro tipo de material escrito. 

H Fazemos trabalhos em grupo, teatro, apresentações.  

 

 A partir deste gráfico podemos perceber primeiramente uma diferença metodológica 

dos dois professores envolvidos na pesquisa. Há uma predominância identificada pelos 

estudantes da Escola B comparados aos estudantes da Escola A quanto à exposição sobre o 

passado. No primeiro gráfico há um meio termo sobre a ‗frequência‘ e ‗às vezes‘ – quanto a 

exposição do passado no primeiro gráfico -, deixando meio dúbia a compreensão. Na Escola 

B, a maioria dos estudantes deixa claro a frequência sobre a exposição do passado.  

 Quanto às informações sobre o que foi bem ou mal, certo ou errado na História, há 

uma clareza maior dos estudantes da Escola A em apontar que isso ocorre ocasionalmente 
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enquanto na Escola B parte dos estudantes entende que essa exposição ocorre de maneira 

ocasional e outros identificam essa intencionalidade de caracterizar os acontecimentos do 

passado com uma maior frequência. Essa diferença pode ser compreendida tanto pela 

presença do uso de filmes na sala como um posicionamento político do professor concernente 

ao conteúdo histórico ou da abordagem dele.  

 A presença dessa intencionalidade política por parte do docente pode ser identificada 

na alternativa posterior quanto às diferentes exposições sobre o passado (item c), o primeiro 

gráfico aponta uma frequência grande dessas ‗diferentes explicações‘ enquanto o segundo 

gráfico enfatiza a ocasionalidade dessas explicações. Já no que se refere ao uso de fontes 

históricas durante as aulas (item d), os estudantes da Escola A ficaram no meio termo quanto 

às três opções, não sendo possível assim perceber se houve fontes históricas nas aulas ou se as 

fontes utilizadas não foram bem compreendidas pelos estudantes, logo, os estudantes da 

Escola B foram mais claros em sinalizar que de vez em quando essa pratica acontece de 

maneira clara.  

Referente à reinterpretação da história, os estudantes de ambas as escolas apontaram 

que isso acorre ocasionalmente. Isso demonstra que o ensino de história, apesar das 

dificuldades de avanço em relação ao ensino e aprendizagem, seja de ordem estrutural, com 

disponibilidade de equipamentos, ou teórica e docente, em relação às perspectivas históricas e 

formação continuada, tais estudantes então em contato com diferentes versões historiográficas 

sobre um mesmo tema histórico. 

Ao tratar dede CDs, filmes e mapas utilizados pelos professores nas aulas, são as 

partes dos gráficos mais em destaque quanto às diferenças. Na Escola A, a maioria dos 

estudantes apontou não ocorrer a utilização desses recursos, sendo apenas dois estudantes 

sinalizado uma frequência e três a pouca frequência. Tais resultados podem ser 

compreendidos pelos estudantes que chegaram recentemente na escola. De outro modo, os 

estudantes da Escola B destacam a presença desses ou de algum desses recursos com certa 

ocasionalidade durante as aulas de história. 

Por fim, quanto ao uso de livros escolares, xerox ou algum outro tipo de material 

escrito, o primeiro gráfico demonstra um meio termo entre a frequência e a ocasionalidade do 

uso, já no segundo gráfico, apresenta pouca frequência do uso. E, quanto aos trabalhos 

solicitados como teatro, apresentações, trabalhos em grupo, ambos os gráficos apontam que 

algumas vezes isso acontece durante as aulas.  

No entanto, há uma predominância maior da exposição sobre o passado, das diferentes 

explicações, da reinterpretação, dos usos de materiais e recursos didáticos e de trabalhos feitos 
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por estudantes nas aulas de história na Escola B em relação a Escola A. É inegável que o uso 

de recursos e materiais didáticos possibilita uma melhor visão sobre a historia, e, sendo o 

filme um dos recursos mais utilizados por um dos professores, foi o que melhor resultado 

apresentou neste questionário, assim outros elementos foram identificados para apontar a 

presença de filmes como um acréscimo potencializador nesses resultados.  

Todavia, para Cerri (1999), ao tratar dos aspectos do ensino de história, discute a 

herança do ensino tradicional, em que os alunos durante muito tempo foram obrigados a ―a 

engolir uma história estática, linear e cronológica, sucessão arbitrária e obrigatória de eventos 

e nomes, com pouco ou nenhum sentido para a sua vida ou formação intelectual‖, sendo 

entendida como uma disciplina ―fácil‖ e que pouco contribui para a compreensão do mundo. 

Por outro lado, as novas metodologias utilizadas – sem que haja uma fundamentação teórica 

do professor – apenas cria uma confusão e aversão nos alunos. (CERRI, 1999, p. 144) 

No que tange aos interesses dos estudantes sobre os temas da história e sobre os 

lugares históricos divididos pelo manual didático, há de se analisar quatro gráficos. Os dois 

primeiros que tratam dos interesses sobre os temas da história, embora tenha um caráter 

informativo, eles auxiliam na compreensão do perfil dos estudantes e da percepção sobre a 

história. Bem como pode sugerir que esses ―gostos‖ são resultados de tradições curriculares e 

concepções de ensino de história cristalizadas. 

Escola A                                                                

 

Escola B 

 

Questionário - Parte 2 - Questão 2 – Qual o seu interesse pelos seguintes temas da história?   
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A Vida cotidiana das pessoas comuns. 

B Reis, presidentes, personagens politicamente importantes.  

C Aventureiros e grandes descobridores. 

D Guerras e ditaduras. 

E Culturas e países distantes.  

F A formação das nações. 

G O desenvolvimento da democracia.  

H A interferência do homem no meio ambiente.  

I O desenvolvimento da agricultura, indústria e comercio. 

J A história dos assuntos específicos (ex: carros, igreja, musica etc.) 

K A história da sua família.  

 

Há uma maior frequência pelos estudantes da Escola A em conhecer a história da vida 

cotidiana das pessoas comuns, enquanto há uma frequência maior dos estudantes da Escola B 

que tem interesse sobre a história dos reis, presidentes e personagens importantes da política. 

Os estudantes da Escola A demonstraram ter maior interesse sobre aventureiros e grandes 

descobridores e, em ambos os colégios a maioria dos estudantes demonstraram muito 

interesse sobre as guerras e ditaduras, ainda que o número de estudantes na Escola B tenha 

sido maior quanto a esse interesse.  

Nas alternativas que se referem a ‗vida cotidiana‘ e a ‗história da sua família‘ tratam 

de uma nova abordagem historiográfica em que no gráfico aparece em destaque maior nos 

estudantes da Escola A. Nos itens que tratam de ‗guerras e ditaduras‘ e do ‗desenvolvimento 

da democracia‘ são de mais interesse nos estudantes da Escola B, ou seja, assuntos que estão 

em alta no dia a dia. Isso reflete de certa forma ao destaque e a abordagem que cada professor 

assume na atividade docente. 

Quanto a ‗vida cotidiana das pessoas comuns‘ (item A), é relacionada a nova 

historiografia, a História do Cotidiano, em um saber que tende a redimensionar a visão 

politica do sujeito a fim de fazer aparecer as discussões e tensões sociais do dia a dia, as 

resistências e de organizações diferentes das já estabelecidas. A história da vida cotidiana está 

interligada com a História Cultural e que busca  

Recuperar relações mais complexas entre os diversos grupos sociais, estabelecendo 

conexões entre conflitos diários que se inserem em uma forma de política 

contestatória e identificar as lutas de resistências a mudanças, o apego às tradições. 

(BITTENCOURT,2008,p.167) 

 

No entanto, em ambas as turmas, foram poucos estudantes que demonstraram interesse 

por esse tema, fator que demonstra um desconhecimento de grande parte dos estudantes sobre 
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essa tendência historiográfica, faltando assim uma maior relação dos conteúdos didáticos com 

a vida prática dos estudantes. Todavia, os estudantes do colégio A apontaram muito interesse 

sobre a ‗história da sua família‘, o que supõe a falta de relação sobre o item A e o item K, ou 

seja, sobre a ‗história cotidiana das pessoas comuns‘ com ‗ a história da família‘. 

 

Em relação ao interesse sobre as culturas e países diferentes e sobre a formação das 

nações, os estudantes da Escola A demonstraram mais interesse que os estudantes da Escola 

B. Já quanto ao desenvolvimento da democracia, as duas turmas demonstraram muito 

interesse. Isso retrata também em como as questões do tempo presente afetam e interferem 

nos gostos pessoais desses estudantes. 

E, finalmente, nas três ultimas opções, os estudantes da Escola A demonstraram maior 

interesse sobre o desenvolvimento da agricultura, indústria e comercio e sobre a história da 

própria família, enquanto os estudantes da Escola B apontaram um meio termo em interesse 

sobre a historia de assuntos específicos. E quanto aos interesses sobre a história dos lugares, 

percebemos uma predominância maior dos estudantes da Escola B sobre a história do Brasil e 

da América e a história da Europa em relação aos estudantes da Escola A. 

              Escola A                                                              Escola B 

 

Questionário - Parte 2 - Questão 3 – Qual o seu interesse sobre a história dos seguintes lugares? 

No entanto, referente à história do bairro em que vivem, os estudantes da Escola A 

demonstraram maior interesse que o outro colégio, embora o número dos que demonstraram 

pouco interesse e superior em ambos os gráficos e destacando menor interesse sobre a história 

regional e local pelos estudantes da Escola B. De maneira geral, há uma variação muito alta 

com os estudantes da Escola A, sendo a opção ‗às vezes‘ a que se destaca mais.  

Contudo, mesmo sendo difícil fazer uma análise mais profunda sobre a preferência dos 

estudantes em relação aos conteúdos estudados nas aulas de história, é perceptível que os 

estudantes da Escola B são mais decididos quanto ao interesse por determinados temas e 

assuntos da História. De certa forma, o professor deste colégio tem trabalhado filmes que 

retratam as duas localidades mais destacadas pelos estudantes, como o filme Carlota 
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Joaquina, Princesa do Brasil (Camurati, 1995) e o filme 12 anos de escravidão (Mc Queem, 

2014), o qual está na categoria de drama histórico.  

Desta maneira, é possível relacionar o interesse dos estudantes por determinados 

lugares históricos com a vivência do conteúdo nas aulas de história e os lugares mais 

destacados tanto pelo maior interesse nos estudantes da Escola B, quanto o interesse relativo 

dos estudantes da Escola A são os mais frequentes nos manuais didáticos. 

Todavia, o resultado dos estudantes no primeiro gráfico, curiosamente, foi o maior 

interesse pela história do próprio bairro comparado com outros ambientes e também 

demonstrou menos interesse por essa localidade, sendo a Europa o território em maior 

destaque em ambos os gráficos, seja por médio ou maior gosto. 

Embora durante as observações de aulas o conteúdo sobre a história local não tenha 

sido trabalhado, ao tratar de assuntos como Revolução Industrial, Trabalho e Democracia, o 

professor da Escola A durante as aulas expositivas sempre buscou apresentar exemplos do 

funcionamento das empresas que existem na cidade de Feira de Santana em que os estudantes 

vivem e sobre os movimentos sociais que aconteceram no Brasil fazendo relação com alguns 

movimentos sociais que aconteceram na cidade em que vivem.  

Neste sentido, a história local aparece relacionada ao conteúdo didático, e, segundo 

Flávio Santos (2014), a história local é entendida como uma abordagem que vincula as 

particularidades do lugar com outros lugares ―num processo contínuo de inter-relação entre os 

sujeitos e o objeto de estudo nas suas múltiplas especificidades, identificando a partir do local 

as diferentes culturas existentes‖. (SANTOS, 2014, p.30) 

No entanto, ao tratar dos fatores que influenciaram a mudança da vida das pessoas na 

história mais recente, percebemos uma semelhança mais clara na forma de pensar desses 

jovens das escolas participantes. Existiram dois outros elementos que mais se destacaram 

nesse gráfico, o aspecto religioso como um os principais fatores que mais modificou a vida 

das pessoas na história recente, considerado pelos estudantes dos dois colégios, embora o 

gráfico permita outras leituras. 
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 Escola A             Escola B 

 

Questionário - Parte 2 - Questão 4 – Que influência você acha que tiveram os seguintes fatores na 

mudança de vida das pessoas na história mais recente? 

A Invenções técnicas e a mecanização.  

B Movimentos e conflitos sociais e revoluções.  

C Reis, rainhas e personagens politicamente destacados.  

D Religião. 

E Desenvolvimento da ciência e do conhecimento.  

F Guerras e conflitos, interesses econômicos e concorrência econômica.  

G Filósofos, pensadores e pessoas instruídas.  

H Revoluções.  

I Migrações.  

 

Outros fatores que mais se destacaram nos dois gráficos foram ‗as invenções técnicas 

e mecanização‘ (item A), e as ‗revoluções‘ (item H). Já dois fatores se diferenciaram entre os 

estudantes dos dois colégios, sendo considerado pelos estudantes da Escola A, as migrações 

como o maior fator que mais influenciou a vida das pessoas, e nos estudantes da Escola B, as 

‗invenções técnicas e a mecanização‘ junto com o ‗desenvolvimento da ciência e o 

conhecimento (item E)‘ e os ‗movimentos sociais e os conflitos‘(item B).  

Por outro lado, quanto aos fatores que menos influenciaram a vida das pessoas na 

história recente, foram apontados os ‗reis, rainhas e os personagens politicamente destacados‘ 

(item C) ‗guerras e conflitos, interesses econômicos‘ (item F) e os ‗filósofos, pensadores e 

pessoas instruídas‘(item G) pelos estudantes da Escola A, enquanto os estudantes do outro 

colégio mantiveram um nivelamento em relação a todos os fatores, sendo um leve destaque de 

pouca influência as ‗migrações‘(item I). 

Desta maneira, é possível fazer um mapeamento da concepção dos estudantes sobre a 

história nas duas escolas pesquisadas. Quanto a isso, a última questão da segunda parte do 

questionário completa esta etapa sobre a concepção de História para os estudantes. Em 

relação ao significado de História para eles, ocorreu uma diferença no significado para os 

estudantes de ambas as escolas, como demonstra o gráfico a seguir.  
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Questionário - Parte 2 - Questão 5 – O que significa a História para você? 

A Uma disciplina escolar e nada mais.  

B Uma fonte de coisas interessantes que estimula minha imaginação.  

C Uma possibilidade para aprender com os erros e acertos dos outros.  

D Algo que relata o passado e que não tem nada a ver com a minha vida.  

E Uma fonte de entender a minha vida como parte das mudanças na história. 

 

 Esse gráfico aponta para uma das perguntas, e consequentemente para um dos 

resultados, mais importantes sobre a concepção de História para os estudantes, pois foi 

permitido que os estudantes pudessem marcar mais de uma alternativa, caso quisessem, e 

demonstra a importância que a disciplina e a História possue para eles de acordo com as 

experiências que tiveram com cada forma de ensino e pelo gosto individual sobre a matéria. 

Quanto à primeira alternativa, somente um estudante – da Escola A – marcou, 

considerando a História apenas como uma disciplina escolar e nada mais, ou seja, apenas 

estes estudantes demonstraram um desinteresse pela matéria. Já na segunda alternativa, a 

maioria dos da Escola A considera a História uma fonte de coisas interessantes que estimula a 

imaginação, sendo 14 marcações ao todo nesta alternativa, enquanto na Escola B, há um total 

de 15 estudantes que sinalizaram essa opção. 

Considerando a quantidade total dos estudantes em cada turma – sendo 30 estudantes 

da escola Ae 26 estudantes da Escola B – em proporção, a quantidade dos estudantes que 

marcaram essa alternativa é ligeiramente maior. De certa formam podemos notar que os 

filmes possibilitam a potencialização do imaginário dos estudantes, transferindo a realidade 

presente para a realidade histórica, como ficará em evidência ao analisar os demais gráficos.  

O que difere a concepção de história dos estudantes da Escola B para os estudantes da 

Escola Aé o fato deles apresentarem, primeiro, como a concepção mais predominante, a ideia 

de que é a História serve para compreender a vida deles como parte das mudanças que 
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ocorreram na história. Isso remete a utilidade da disciplina e de sua relação das ações do 

homem no passado com os acontecimentos do tempo presente.  

Contudo, outras duas alternativas foram marcadas com maior destaque pelos 

estudantes da Escola B. Uma delas foi a mesma alternativa de destaque dos estudantes do 

outro colégio – a História como fonte de coisas interessantes que estimulam a imaginação – e 

a alternativa foi da História como uma possibilidade de aprender com os erros e acertos dos 

outros. Em relação à penúltima alternativa, da história sendo uma disciplina que relata o 

passado e que não tem nada a ver com a vida dele, a maior quantidade de estudantes que 

marcaram essa alternativa foi pertencente a Escola A.   

Através desse gráfico fica mais claro como os estudantes que estão em constante 

contato com filmes nas aulas de história possuem uma compreensão mais adequada da 

História. Segundo Rusen (2001) a consciência história é ―uma forma de consciência humana 

que está imediatamente relacionada com a vida humana prática‖ (RUSEN, 2001,p.56-57), de 

maneira que possam orientar intencionalmente sua vida prática no tempo. De certa forma, 

podemos notar uma turma de estudantes, em relação aos conteúdos e ao significado da 

disciplina de História, possuem uma orientação histórica mais clara do que a outra turma.  

No entanto, a noção de consciência histórica em Rusen considera que todos os sujeitos 

possuem consciência histórica, independente da disciplina escolar, e a utiliza para tomar 

decisões e orientar sua vida por meio da própria interpretação sobre a existência. Nesse 

sentido, a intenção desta pesquisa foi qualificar a formação do pensamento histórico no 

ambiente escolar através da identificação de algumas habilidades e competências resultantes 

do trabalho docente.  

Assim, os estudantes ao apontarem as funções que a História possui segundo as suas 

concepções, eles então demonstrando qual a orientação existencial que apresentam quanto a 

sua vida prática e da interpretação que possuem, e quando demonstram o grau de interesse 

deles sobre determinados conteúdos históricos, com clareza, estão demonstrando o nível de 

instrução sobre a interpretação de cada tema ou conteúdo histórico, fato esse registrado.  

 

 “Filmes históricos” 

 

A partir da identificação da concepção de história dos estudantes e de como eles são 

modificados através do uso pelo docente de filmes nas aulas de história, busca-se identificar e 

analisar a percepção desses estudantes quanto à concepção de ―filmes históricos‖ e as 

diferenças nas concepções de História quanto a seu uso.  
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Anteriormente foi discutida a função do filme enquanto documento e recurso didático 

em relação ao professor de história e os estudantes para o desenvolvimento de uma 

consciência histórica no ensino de história, levando em conta as variáveis que estão para além 

da sala de aula, que fazem parte da vida cotidiana.  

É sabido que os filmes cinematográficos, muitas vezes, não têm o objetivo nem a 

responsabilidade de serem fieis ao passado nem de construir uma narrativa propriamente da 

ciência histórica, apesar de se utilizar deste conhecimento. Desta maneira, os ―filmes 

históricos‖, devido a sua linguagem e as suas especificidades, adentrou no espaço escolar 

contribuindo para a aprendizagem histórica dos estudantes.  

Parte disso pode notar nos manuais didáticos. Seus autores o incluíram referências, 

recomendações de obras filmicas com a intenção de ajudar a compreender o contexto 

histórico e a realidade que representam como aponta Potier ao tratar de filme histórico. Esses 

filmes com temas históricos são chamados geralmente de ―filmes históricos‖ demonstrando 

uma naturalização deste termo e desses filmes, e nesse caso, faz-se necessário uma análise 

para compreendermos melhor o resultado do terceiro questionário, quanto à percepção dos 

estudantes sobre ―filmes históricos‖. (POTIER,2014,p.17) 

Para Cristiane Nova (1996), o ―filme histórico‖ possui uma importância adicional para 

o historiador e para o professor de história e são duplamente documentos, pois podem ser 

considerados como documentos primários – sendo estudado visando os aspectos da época em 

que foi produzido – e documentos secundários, quando o enfoque é a sua representação do 

passado. E, além disso, os filmes também são produções históricas, pois, mesmo que não seja 

uma produção historiográfica, eles produzem conhecimentos sobre o passado e o presente.  

O ―filme histórico‖ pode ser considerado também como representação do passado, de 

acontecimentos históricos, e, ao representar os dilemas do passado – ou do presente se for 

analisado como documento primário – contribui para o entendimento das questões sociais que 

são apresentadas através de seu potencial narrativo, e muitas vezes, esse fator constrói uma 

ideia de verdade sobre a história.  

No entanto, não é a ―verdade histórica‖ que se busca em um ―filme histórico‖, mas a 

sua relação com os elementos que ele retrata em relação ao passado. Dessa forma, o ―filme 

histórico‖ não pode ser considerado como um documento ou um recurso que por si só 

constrói um conhecimento histórico.  

Apesar de descritas as diferentes classificações que alguns autores consideram para 

separar as características que os ―filmes históricos‖ possuem, esse termo sofre variações com 

o tempo, de acordo com o autor e com as produções fílmicas que vão surgindo. Dessa forma, 
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faz parte da aprendizagem histórica compreender como os sujeitos identificam e classificam 

esses filmes, nesse caso, os estudantes da escola pública de Feira de Santana – Ba.  

Assim, na terceira parte do questionário, foram construídas perguntas sobre a 

percepção dos estudantes sobre ―filmes históricos‖, por qual meio eles consideram a história 

contada como a mais correta ou saber também quais os ―filmes históricos‖ eles já assistiram a 

fim de identificar filmes e categorias que estão considerando.  

 

 

Colégio Estadual Uyara Portugal 

 

Escola A 

Resposta Número de vezes que foi 

citada 

Relatar o que aconteceu no passado 13 

Mostrar o que aconteceu no passado  5 

Mostrar culturas diferentes 1 

Ensinar a história de maneira mais fácil e interessante 4 

Transmitir novos conhecimentos 1 

 

Escola B 

Respostas Número de vezes que foi 

citada 

Relatar o que aconteceu no passado 7 

Mostrar o que aconteceu no passado  9 

Informar o que aconteceu no passado  3 

Entreter 1 

Para estimular a imaginação 2 

Ensinar a história de maneira mais fácil e interessante 3 

Relatar com mais facilidade a história que vemos nos livros  1 

 

A questão 1 solicitou dos estudantes uma explicação do que eles consideram como um 

―filme histórico‖. Para Schmidt (2009), este tipo de pergunta possui uma explicação estrutural 

ou funcional de um elemento específico, revelando a função dentro de estruturas mais amplas. 

Questão 1:  

Qual a função de um ―filme histórico‖?  
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Nesse caso, as diferentes classificações de ―filmes históricos‖ não foram orientadas nem pelo 

professor efetivo nem pelo pesquisador.   

Os resultados quanto à função do ―filme histórico‖ oscilaram em relação a duas 

primeiras respostas no quadro acima. É certo que há uma indefinição de ―filme histórico‖, no 

entanto há uma predominância quanto aos termos ‗relatar‘ e ‗mostrar‘. A maioria dos 

estudantes da Escola A descreveu que o ―filme histórico‖ tem a função de ‗relatar os 

acontecimentos do passado‘, demonstrando ter uma maior atenção à narrativa oral do filme.  

Diferente dos estudantes desta escola, os alunos da Escola B responderam mais que a 

função do ―filme histórico‖ é a de ‗mostrar os acontecimentos do passado‘, dando um enfoque 

maior às características visuais do filme. Assim, e possível perceber a presença de uma 

concepção histórica para além da dimensão narrativa, a da história como um conjunto de fatos 

importantes que um grande grupo de pessoas viveu.  

Outras respostas destacam uma concepção narrativa da história, que é a concepção 

tradicional, em que a narrativa possui um caráter linear, cronológico e estático. São respostas 

ainda sobre a primeira questão quanto à função do ―filme histórico‖ e que apresentam, de 

certa forma, aquilo que Cerri chama de literacia histórica – ou letramento histórico – 

considerada como um elemento da consciência histórica, com múltiplos elementos e 

variáveis. (CERRI,2010, p.269) 

Questão 1: 

Qual a função de um “filme histórico”? 

Quadro 3 – Narrativas dos estudantes da Escola A. 

 

 

 

Quadro 4 – Narrativas dos estudantes da Escola B. 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, notamos que a maioria das respostas dos estudantes considera o ―filme 

histórico‖ como cenas que tratam de acontecimentos do passado e que tem o objetivo de 

―ensinar‖ essa história linear, de maneira mais interessante, e em algumas respostas, 

entendendo-o como uma maneira de aprender de uma forma ―mais divertida‖ e ―criativa‖. 

“Para nós entendermos a nossa trajetória até os dias atuais” 

“Ensinar desde o princípio até hoje”  

“Relata o que aconteceu no passado e que veio formar a comunidade”  

“Relata com mais facilidade as histórias que vemos nos livros” 

“Tenta passar visualmente como eram as coisas” 

“Trazer o conhecimento do assunto de forma mais interessante”  

“Estimula a imaginação” 
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Outro sim tem também a função de afirmar a mesma história que se encontra nos livros.  

Ainda segundo Cerri, ―a consciência histórica do aluno está condicionada pela ideia de 

que a história conta ―o que aconteceu‖; então, se aconteceu, não há o que questionar.‖ Por 

isso, as afirmações tendem a serem aquelas que partem da realidade que os alunos conhecem, 

nesse caso, a das aulas de história e da experiência de vida. (CERRI,2010,p.270) 

Nesse caso, identifica-se a competência de experiência, ou competência perceptiva, 

que é a percepção do passado como ele é, distante do presente, mas condicionante da vida. A 

resposta do estudante que deixa essa competência mais clara é do quadro 3, embora as 

respostas de ambos os quadros – 3 e 4 – se refiram a esse tipo de percepção histórica. 

Outro aspecto destacado pelos estudantes diz respeito à função do ―filme histórico‖ 

como um complemento do conteúdo didático que tem o papel de fixar o assunto estudado e 

facilitar o aprendizado, descrevendo o filme com uma função mais didática e considerando-o 

como referencia visual de uma época, nesse caso, a concepção da história como repertório, 

como na resposta abaixo de um estudante da Escola B: 

 

 

A partir das narrativas identificadas, é notável que muitos estudantes vejam o passado 

como permanente, uma ideia de que a história aconteceu de uma única forma, e que o papel 

do ―filme histórico‖ é ‗mostrar‘ ou ‗relatar‘ esses acontecimentos, um passado fixo. Mas ao 

serem perguntados se os personagens dos ―filmes históricos‖ são reais ou inventados, 

percebemos uma variação nas respostas, como vemos a seguir:  

 

 

Questionário – Parte 3 – questão 2:  Os personagens dos “filmes históricos” são reais ou 

inventados? Explique. 

Embora existam poucas variações em relação a quantidades de respostas para um item, 

ambas as turmas apresentam resultados semelhantes em cada resposta, sendo a variação de 2 

alunos entre as turmas. Quanto aos motivos de considerarem os personagens ‗reais‘ ou 

‗inventados‘, os estudantes da Escola A apontaram que:  
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“Relatar fatos ocorridos no passado para manter em acervo no consciente” 
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Nem todos os estudantes explicaram o porquê de considerarem os personagens reais 

ou inventados, todavia, é possível notar a partir das duas primeiras respostas uma reafirmação 

de tentar descrever o que realmente aconteceu no passado, uma tendência do pensamento 

positivista de tipo rankeano e que hoje se manifesta, possivelmente, na condição de senso 

comum. (BARCA, 2007, p.55) 

De outro modo, alguns alunos consideraram os personagens de ―filmes históricos‖ 

como inventados, ou pelo motivo de complementar o filme para torna-lo mais real ou com 

uma intenção cinematográfica, ou seja, sem o compromisso de demonstrar uma veracidade 

dos acontecimentos históricos, destacando o caráter comercial da produção fílmica.   

No entanto, a pergunta desta questão não teve a intenção de identificar um 

conhecimento dicotômico sobre os personagens de ―filmes históricos‖ como aparentemente 

demonstra o gráfico, mas de buscar entender os motivos que levaram os estudantes a 

caracterizá-los para identificar as percepções sobre tais filmes. Por último, a descrição do 

estudante trata-se de um possível filme documentário, pois se refere a ―o filme que foi 

gravado na vida real‖, registrando de maneira instantânea o acontecimento. 

De igual modo, os estudantes da Escola B descreveram como: 

 

 

 

 

 

 

No que tange a concepção dos personagens históricos, nos dois colégios as respostas 

foram similares em todas as opções, com uma pequena variação na quantidade de alunos que 

marcaram as opções. Parte dos estudantes, ao considerarem que os personagens dos são reais, 

acreditam que a história no filme tem a intenção de transmitir a ‗verdade‘, em mostrar como 

realmente aconteceu no passado, sem fazerem uma reflexão sobre a possibilidade dos 

personagens serem construídos com algum propósito em representara versão de uma história.  

 “São reais, pois são baseados em atos antigos.” 

“Reais, pois se trata de um filme que deve relatar o que aconteceu.” 

“Inventados. Podem ser usados como um complemento.” 

“Podem ser inventados. Porque alguns cineastas podem inventar personagem para atrair o 

público”.  

“depende, eles podem ser um filme que foi gravado na vida real.” 

 

“A maioria são reais com o objetivo de retratar acontecimentos verídicos” 

“A maioria são reais, como reis ou pessoas importantes.” 

“Alguns podem ser inventados para poder completar a história narrada no filme” 

“Reais, porque as histórias são baseadas em fatos reais.” 

“Podem ser inventados, para que eles componham o cenário ou deem um tom a mais na 

história.” 
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Já os estudantes que consideraram que os personagens podem ser inventados, partem 

da ideia de que foi necessário para tornar o filme mais atraente, para compor o cenário em que 

o personagem principal, e ‗real‘, desenvolva o seu papel e sua história verídica. Tais 

posicionamentos refletem uma compreensão de que o ‗filme histórico‘ vem de uma realidade 

objetiva, quase que isenta de subjetividade de quem o produz e sem relação com o passado em 

que foi produzido.   

Para Peter Lee (2006), essa ideia de que o passado ―ocorreu pela forma que ocorreu, 

seja ela qual for, é uma visão comum e perfeitamente utilizável‖ (LEE, 2006,p.5). Quando 

trata de narrativas a respeito do passado histórico, pois, o estudante utiliza a competência de 

experiência, ou de percepção, como referência pra se situar no tempo. Assim, perceber os 

acontecimentos históricos como fixos e o passado como permanente é pensar a partir dos 

próprios acontecimentos que lhe sucedem na vida cotidiana, no tempo presente, como 

acontecidos de uma única maneira, e por isso o sujeito não se pergunta como a história surgiu, 

tomando o acontecimento como permanente.  

No entanto Barca (2007), ao tratar de modelos de saber histórico, sugere uma 

discussão das suas implicações epistemológicas e educacionais, e, mesmo sendo desejável o 

uso de narrativas históricas nas aulas, faz-se necessário explicitar os sentidos que são 

atribuídos em termos epistemológicos. (BARCA, 2007, p.55) 

Quanto a isso, três perguntas são feitas a fim de identificar esses sentidos. A primeira 

refere-se narrativa de histórias nas aulas como: ―uma simples descrição/explicação do 

passado?‖ a segunda como ―Uma narrativa de sentido único (‗a grande narrativa‘) ou que 

admite pontos de vista concorrentes?‖ e a ultima como ―Uma narrativa de tipo literário, em 

que a interpretação do passado em História é encarada com estatuto semelhante ao da ficção 

(‗a História como ficção‘) ou uma narrativa numa lógica de ‗objectividade perspectivada‘?‖ 

(BARCA,2007,p.55)  

Em relação a essas duas perguntas, a questão 1 da segunda parte do questionário –  

que trata do que acontece normalmente durante as aulas de história –  foi possível perceber 

uma frequência maior na ‗exposição sobre o passado‘ na Escola B e ‗diferentes explicações 

sobre o passado‘ na Escola A como maior frequência nas aulas, com uma ocasionalidade dos 

demais elementos nos outros aspectos, sendo ainda com maior frequência no colégio que 

utiliza filmes durante as aulas. 

Ao perguntar sobre qual história os estudantes considerariam alguma como a mais 

correta se um professor, um livro ou um ―filme histórico‖ contassem a mesma história. O 
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resultado variou entre os dois colégios principalmente entre a versão do livro e de nenhum dos 

três serem considerados a mais correta, como destacado no gráfico abaixo. 

 

 

Questionário – Parte 3 – questão 3 – Se um professor, um livro e um “filme histórico” contarem a mesma 

história de formas diferentes, você consideraria alguma mais correta? Qual? 

 

Na busca da compreensão das ideias históricas dos estudantes, foi colocada esta 

questão que trata da multipespectividade e, como as demais anteriores, da objetividade da 

história. Embora nem todos informaram justificativas para as suas escolhas, apenas 4 

estudantes não responderam a essa pergunta.  

Contudo, nesta questão investigativa, na Escola A 11 estudantes apontaram que não 

consideraria nenhuma das três versões como a mais correta e 6 estudantes consideraram a 

versão do livro como a mais correta em relação a versão dos filmes – marcada por 4 

estudantes – e da versão do professor, em que somente 1 estudante considerou como a mais 

correta.  

Em relação a Escola B, a versão que foi mais destacada pelos estudantes foi a do livro, 

com 10 marcações enquanto 8 estudantes consideraram que nenhuma das três versões seria 

considerada como a mais correta. A posição das marcações deixa em evidencia uma 

compreensão sobre a ideia de multiperspectividade mais no primeiro gráfico e a ideia de que a 

narrativa mais correta seria a do ‗livro‘ no segundo gráfico, predominando uma ideia de uma 

só perspectiva.  

Quanto aos estudantes que apontaram que considerariam todas as versões como 

corretas – 4 estudantes, 2 de cada colégio –, informaram que o motivo da escolha justifica-se 

porque ―vai ter formas diferentes de entender‖, considerando-os como versões 

complementares de uma história. De outro modo, um dos estudantes informou que a história 

do livro é a mais correta ―porque um livro eu acho que tem mais fundamento na história que 

vai ser relatada‖, os demais estudantes que consideraram o livro como a versão mais correta 

não justificaram as respostas.  
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Sobre os jovens que consideraram o ―filme histórico‖ como a versão mais correta, dos 

4 estudantes do primeiro gráfico todos relataram os motivos. Trata-se dos limites da 

linguagem cinematográfica no ensino, já que os estudantes consideraram o filme como mais 

correto pela melhor compreensão que o filme traz sobre o conteúdo, em que um deles afirma 

que a versão do professor ou do livro ―é o mesmo se você entender completamente o filme, 

não precisará de histórias‖, considerando o filme como uma representação direta de um 

testemunho que aconteceu - de um passado fixo. 

Os outros estudantes relataram que ―ambas as partes exalam conhecimento, só que a 

forma mais divertida é assistindo filme‖ e que ―desde quando ele não mude o real sentido do 

filme, não tem problema em mudar as palavras‖ ao considerar o filme como o ponto de 

partida para a compreensão de um conteúdo histórico e como o mais correto.  

A partir desses relatos é possível perceber que os ―filmes históricos‖ estão sendo 

tratados, hora como sua característica de entretenimento, hora como uma narrativa que relata 

o que aconteceu no passado como uma verdade. No entanto, para a maioria dos estudantes, há 

uma limitação do filme por ele não expressar por completo a veracidade do acontecimento 

histórico. A maioria desses estudantes que relataram não considerar as três versões como 

verdadeiras se justificaram que identificariam como a mais verdadeira a partir de sua própria 

conclusão sobre as versões.  

Assim, alguns deles relataram que ―iria ler e assistir para tirar a minha conclusão‖. 

Outro estudante do colégio Ferreira Pinto informou que ―com base no que eu sei eu acabo 

montando uma opinião própria‖. Desse modo, os estudantes demonstram uma autonomia para 

olhar as coisas a partir das próprias concepções. 

Todavia, podemos compreender a narrativa desses estudantes através das dimensões 

da aprendizagem histórica – de experiência, de interpretação e de orientação – embora 

estejam sempre intimamente relacionadas umas com as outras e se apresentam na medida em 

que os estudantes se utilizam de sua percepção histórica para descrever ou relatar algum 

evento. (SCHMIDT,2009,p.70-71) 

A autora categoriza a dimensão da ‗experiência‘ como uma dimensão importante da 

aprendizagem histórica, pois ―aprender história é crescer na experiência obtida no passado 

humano‖ desenvolvendo a capacidade de selecionar e ter novas experiências que sejam 

verdadeiramente históricas e compreenda o passado como um tempo histórico diferente do 

tempo presente. A dimensão da interpretação compete a superação de dogmatismos como ―a 

verdade histórica do professor‖, ―a verdade histórica do manual didático‖ ou ―a verdade 

histórica do aluno‖, compreendendo que o conhecimento histórico pode se mudado por meio 
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da argumentação. (SCHMIDT,2009,p.70-71) 

Quanto a competência de orientação, é sempre desenvolver a capacidade de se orientar 

no tempo por meio de explicações e localizações acerca do passado, e sobre a relação de 

passado, presente e futuro, ―isso porque os elementos históricos estão sempre presentes no 

autoconhecimento das pessoas e no significado que elas dão ao mundo‖. 

(SCHMIDT,2009,p.71) 

Dessa forma, quando os estudantes se utilizam da experiência cotidiana, eles 

conseguem perceber quais fatores foram mais importantes na mudança de vida das pessoas na 

história recente (gráfico questão 4, parte 2 do questionário) eles estão partindo da dimensão da 

experiência, daquilo que eles vivenciam e percebem cotidianamente no dia a dia e nas redes 

de telecomunicações.  

Não obstante, o livro considerado como uma das versões mais corretas da história tem 

sua explicação pelo próprio caráter do ensino da disciplina de História, pois em ambas as 

escolas o manual didático é o mais utilizado como material de referência para os conteúdos 

históricos na sala de aula. E não somente ele, mas como demonstrou os estudantes no gráfico 

(questionário, parte 2, questão 1) que nos dois colégios são utilizados também materiais como 

xerox.  

Em relação às narrativas apresentadas, quando os estudantes informam que ―iria ler e 

assistir para tirar a minha conclusão‖ e que ―com base no que eu sei eu acabo montando 

uma opinião própria‖, esses estudantes estão se referindo as três dimensões da aprendizagem 

histórica, mais precisamente a dimensão da interpretação, por entender que a perspectiva do 

conhecimento histórico pode ser mudada por meio da argumentação, superando as ―verdades‖ 

históricas dos manuais ou da fala do professor e até mesmo do filme assistido. Essa dimensão 

aparece mais explicitada nos estudantes do colégio Ferreira Pinto.  

 

Escola A     Escola B 

 ―eu iria ler e assistir para eu tirar a minha 
conclusão.‖ 

 ―iria tirar as próprias conclusões.‖ 
 

 ―Ambos, mas tiro conclusão própria pelas 
semelhanças e diferenças.‖ 

 ―Cada um tem o seu jeito de explicar‖ 

 ―Com base no que eu sei eu acabo 
montando uma opinião própria.‖ 

 ―A mais coerente‖  

 ―A que mais convencer.‖  

 ―Avaliar todas as situações eu iria ver as 
semelhanças e diferenças.‖ 
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Apesar das dimensões da aprendizagem histórica serem associadas e ligadas entre si, 

dois estudantes consideraram entre as três versões da história ―a mais coerente‖ e ―a que mais 

convencer‖, destacando também a dimensão da interpretação. Não obstante, também pode ser 

relacionada à dimensão da aprendizagem, pois, ao ser ‗convencido‘ de uma narrativa mais 

‗coerente‘, os estudantes estarão relacionando a capacidade argumentativa do professor, do 

livro ou do ―filme histórico‖ com a sua experiência e seu conhecimento histórico, visto que 

nem sempre os estudantes tem conhecimento de todos os acontecimentos históricos, mas 

através da sua consciência histórica utiliza suas experiências cotidianas como referência para 

o seu aprendizado.  
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Observando as respostas dos estudantes do colégio A, na maioria das questões os 

estudantes informaram que o assistir ao filme seria ―mais interessante‖ e ―mais fácil de 

entender‖ a história. Nas respostas mais elaboradas – as descritas acima – na primeira 

resposta é a ‗emoção‘ o fator fundamental que o estudante destacou capaz de convencer que a 

história fílmica é real, compreendendo o filme como uma narrativa histórica.  

Na segunda resposta, é a que mais foi repetida por outros alunos, no filme ‗mostrar‘ o 

acontecimento e facilitar o aprendizado, como um testemunho histórico. E na terceira resposta 

o ―filme histórico‖ é entendido como a mestra da vida, sendo capaz de ensinar coisas para 

serem aplicadas no cotidiano. 

Quanto as duas ultimas respostas, o ―filme histórico‖ funciona como um facilitador 

para o conteúdo pela facilidade de gravar os acontecimentos na memória e por despertar mais 

interesse que o livro. Tais respostas reafirmam uma compreensão pela maior parte dos 

estudantes do filme como um complemento para aprender o que foi ensinado pelo professor 

Questão 5: 

 

Você acha possível aprender história assistindo a filmes? Por quê?  

“Sim, porque quando a gente está assistindo, a gente tem uma emoção de que aquilo 

que está passando é real.” 

“Sim, pois mostra todo o acontecimento e fica fácil de aprender.”  

“Sim, pois eu vou compreender o filme e aplicar ele sobre a vida real tendo assim 

novos conhecimentos.” 

“Sim, porque um filme prende mais atenção, então fica gravado na memória.” 

“Sim, por relatar fatos reais que talvez despertem mais interesse que um livro.” 
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durante as aulas e como um substituto do manual didático. Vale ressaltar que tais estudantes 

não tiveram contato com filmes durante as aulas de história.  

 

Escola B 

 

 

 

 

 

 

 

Já em relação aos estudantes que assistiram a filmes nas aulas de história, percebemos 

outras respostas, embora algumas se assemelhem aos dos estudantes da outra escola. Na 

primeira resposta ficou em evidência a noção de ―fontes‖ pelo estudante para melhor 

compreensão da história, considerando assim o ―filme histórico‖ como uma fonte histórica a 

ser analisada e comparada com outras fontes.  

Na segunda, terceira e quarta resposta, os estudantes apontaram para a facilidade em 

imaginar a história a partir do filme, sendo a história uma ―ilustração‖ do acontecimento, para 

propiciar o aprendizado do conteúdo. Outro fator destacado é ―a ‗linguagem narrativa‖ como 

elemento de aproximação dos jovens com a história, da forma narrativa em que a história é 

contada no filme.  

Na quinta resposta, é a linguagem estética que é destacada pelo estudante, é os 

detalhes das roupas, o cenário, o ―comercio, monarquia‖. Isso aponta para a tendência 

historiográfica que o professor possui, dando um destaque para a economia e política. E por 

fim, o estudante a aponta para a capacidade do filme em deslocar o telespectador para dentro 

do filme, como se experimentasse por um momento aquele acontecimento histórico, 

transmitido também através das emoções dos personagens ou do acontecimento histórico. 

Em relação aos dois professores pesquisados, o professor da escola A ensina há 14 

anos, enquanto o professor da escola B, há 10 anos. Ambos ensinam em turmas do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio e apenas o professor da escola A ensina no turno da manhã e 

possui pós-graduação, o outro professor ensina no turno da manhã e da tarde, possuindo 

graduação.   

Quanto à disponibilidade de equipamentos pela escola para utilização de filmes nas 

aulas, o professor da escola A informou que existe somente uma sala exclusiva para vídeo e 

“Sim, pois quanto mais informações de fontes diferentes, melhor para o entendimento.” 

“Sim, pois é uma ótima oportunidade de saber e imaginar tudo o que ocorreu.” 

“Sim, porque o filme é um meio ilustrativo da história.” 

“Sim, porque nós jovens compreendemos melhor uma coisa se ela for falada na “nossa 

língua”.” 

“Sim, pois visualiza-se como eram as roupas, edifícios, comércio, monarquia, etc.” 

“Sim, pois é como se nós tivéssemos vivenciando tudo o que passou.” 
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TV que atende a todo o colégio e por isso o agendamento do local é muito disputado. Já no 

outro colégio, referente ao professor do colégio B, possui uma sala exclusiva para vídeo e TV, 

as salas possuem TV com vídeo em outro espaço da escola e ambos – o vídeo e a TV – são 

adaptados para circularem pelo colégio e acessar salas de aula, embora o agendamento 

também seja muito disputado e possui maior necessidade de agendamento prévio.  

O colégio A não possui um acervo de filmes, e no colégio B possui, mas o professor 

não tem acesso a esse local e informou que o mesmo não possui filmes suficientes para a sua 

disciplina, havendo necessidade no caso dos dois professores em levar de casa os filmes que 

desejam utilizar durante as aulas. Assim o professor A apontou somente a locadora como 

local de busca de filmes e o professor B informou o acervo pessoal e a internet como fonte de 

acesso. 

Em relação ao uso de filmes nas aulas de história, os dois professores informaram que 

utilizam filmes de acordo com o conteúdo desenvolvido nas aulas e somente o professor B 

utiliza filmes em outros projetos de ensino que ocorrem na escola e o tempo de utilização 

desses filmes sendo de duas aulas para cada filme, enquanto o outro informou utilizar 60 

minutos para isso.  

Quanto aos gêneros fílmicos, o professor A informou que utiliza qualquer filme que 

seja de acordo com o conteúdo. Já o professor B informou sua preferência por filmes que 

sejam adaptação do livro de história ou um filme considerado histórico, que retrate algum 

momento específico da história como Romeu e Julieta, apontou o drama histórico como o 

filme de Gladiador e 300 de esparta, filmes de suspense, ficção científica e de animação.  

Ambos os professores possuem dois objetivos em comum em relação ao uso de filmes 

que é para apoio nas discussões e para aproximar a realidade dos alunos com o assunto 

estudado, já o professor B apontou, além desses dois, que utiliza filmes para preparação para 

um novo tema e assunto da disciplina, para ilustrar temas históricos e criar significação ao 

conteúdo apresentado. 

Nesse sentido, quanto aos filmes escolhidos para serem trabalhados nas aulas durante 

o ano letivo de 2016, o professor A não trabalhou com nenhum filme, somente apontou 

preferência para documentários sobre a Ditadura Militar no Brasil para fazer relação com 

músicas do período com turmas do 3º ano do Ensino médio.  

Todavia, o professor B trabalhou dois filmes durante o ano letivo de 2016. No 2º ano 

do Ensino Médio utilizou o filme 12 anos de Escravidão (McQueen, Steve; 2014), um filme 

classificado como drama histórico, e com a 8º série do Ensino Fundamental Carlota Joaquina 

(Camurati Carla;1995).  
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Outros objetivos foram trabalhados pelo professor com o Ensino Médio como o debate 

sobre a abordagem e aproximação com a realidade, ambas feitas após o final do filme. Como 

atividade, o professor solicitou dos estudantes a elaboração de um texto, um resumo 

destacando os aspectos mais importantes do filme que cada um deles considerou.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa apresentou, no início, um breve histórico acerca do Ensino de História 

no Brasil, sobre Ensino de História e Educação Histórica e a relação de filmes no Ensino de 

História, utilizando como principais referenciais teóricos Luis Fernando Cerri, tratando da 

consciência histórica, autores como Peter Lee e Maria Auxiliadora Schmidt abordando as 

narrativas históricas, juntamente com o trabalho de Eder Cristiano de Sousa com os conceitos 

de objetividade e multiperspectividade histórica. 

A partir de algumas pesquisas e discussões desses autores e do campo de pesquisa 

salientado, buscamos identificar, analisar e comparar as percepções dos estudantes sobre a 

História, sobre a noção de ―filme histórico‖ que eles possuem e quais as contribuições que a 

linguagem fílmica trouxe para eles.  

O ponto de partida foi o espaço escolar e os jovens estudantes, conhecendo a realidade 

sociocultural, acompanhando aulas dos professores envolvidos nesta pesquisa para perceber 

como se dá o ensino de história nas duas escolas pesquisadas e qual a relação que esses 

estudantes possuíam com esse ensino, identificando como o ensino de história com a 

linguagem fílmica e sem essa linguagem interfere nas concepções históricas dos estudantes.  

Esta pesquisa permitiu identificar, através de observações de aulas e aplicação de 

questionários, alguns componentes da consciência histórica e a possibilidade de mapear, ainda 

que de maneira restrita, o ensino de história em duas escolas na cidade de Feira de Santana-Ba 

e a influência que esse ensino exerce na vida cotidiana dos estudantes do Ensino Médio. 

Ainda que o caráter deste trabalho não seja de apontar para generalizações a respeito 

do ensino e aprendizagem em História, podemos considerar algumas conclusões parciais. 

Com relação às experiências que esses sujeitos possuem, foi possível perceber que a grande 

maioria possui contato com as redes sociais, locais onde eles acessam filmes, séries, novelas, 

canais de entretenimento como You Tube e Netflix, de computadores e aparelhos celulares, da 

TV e do cinema.  

No cotidiano das aulas de história, esses estudantes demonstram interesse na utilização 

da linguagem fílmica pelo professor nas aulas, por tornarem as aulas mais dinâmicas, 

interativas, pela facilidade na aprendizagem e na memorização do conteúdo, no aumento do 

acervo histórico que eles possuem, como forma de acessar com mais facilidade a história, 

bem como nos debates e discussões sobre filmes, o que vai de encontro com o ensino 

tradicional já praticado durante muito tempo nas escolas, privilegiando as aulas expositivas e 

o uso frequente do livro didático, situação mais presente na escola A. 
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Tal aspecto ficou evidenciado pelos próprios professores ao realizar a entrevista 

informal e as observações de aulas. O professor da escola A deixou claro a sua tendência 

historiográfica ao considerar a sua abordagem mais tradicional, visando os aspectos políticos 

e econômicos dos conteúdos de história, sempre optando por aulas expositivas e seguindo a 

sequência didática do manual didático, fazendo pouco ou nenhum uso de outras fontes 

históricas e trabalhos em grupo, apresentações, sendo em poucas aulas uma atividade como 

debate e discussão sobre um tema da atualidade. Tal postura aparece também na fala dos 

estudantes e as respostas dos questionários.  

Em relação à tendência historiográfica do professor da escola B, apesar de estar 

presente também uma inclinação para os aspectos políticos e econômicos, há uma maior 

diversificação com uso de fontes históricas nas aulas, como imagens e mapas e músicas, além 

do filme, como já apontado ao longo da pesquisa, bem como aulas com diferentes explicações 

sobre o passado e a tentativa de relacionar o passado com o presente.  

Foi identificado também que a quantidade de jovens estudantes que trabalham e 

estudam são compatíveis com os dados nacionais apresentados pelo Ministério da Educação 

(MEC), Organização dos Estados Interamericanos (OEI) e Faculdade Latino-Americana de 

Ciências Sociais (Flacso), do ano de 2013, embora não tenha sido identificada a taxa de 

evasão escolar.  

Sobre o interesse pelos temas da história, verificamos principalmente a predominância 

dos temas como ‗culturas e países distantes‘, ‗o desenvolvimento da democracia‘, ‗guerras e 

ditaduras‘ e ‗a história da família‘ como temas gerais, interesses dos estudantes das duas 

escolas pesquisadas. Essa predominância aponta para um interesse para uma história e uma 

tendência historiográfica mais recente, em que privilegia questões atuais que envolvem a vida 

cotidiana dos estudantes e do estudo de uma história local, valorizando as identidades 

culturais.  

No que diz respeito ao interesse dos estudantes pelos lugares da história, em relação às 

localidades, há um interesse maior pelas histórias da América, Brasil e Europa. 

Consequentemente esses são locais com recortes históricos mais estudados nos manuais 

didáticos. Em segundo lugar temos a história regional e local como de maior interesse dos 

estudantes em relação à escola A, mais voltados para a construção das identidades culturais e 

locais. 

No que tange aos fatores que mais influenciaram a vida das pessoas na história 

recente, o elemento de maior destaque para as duas turmas foi a ‗religião‘ e depois ‗as 

invenções técnicas e a mecanização‘. De menor destaque para as duas escolas foram as 

http://oei.org.br/
http://flacso.org.br/
http://flacso.org.br/
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―Guerras e conflitos, interesses econômicos e concorrência econômica‖, o que demonstra um 

desconhecimento sobre uma parte de assuntos da atualidade como as guerras e conflitos que 

estão ocorrendo no oriente atualmente.  

Em relação ao significado e a importância que atribuem a História, a alternativa mais 

destacada pelos estudantes das duas escolas é a que consideram a História como ―uma fonte 

de coisas interessantes que estimula a imaginação‖, e a de maior destaque foi marcado pela 

escola B, considerando a História como ―uma forma de entender a minha vida como parte das 

mudanças na história‖.  

Isso reflete, de fato, na maneira como a História é ensinada em cada escola e em como 

os estudantes compreendem essa disciplina e os conteúdos. É inegável que a linguagem 

fílmica contribuiu para uma melhor compreensão da história ensinada e para o 

desenvolvimento da consciência histórica, da relação entre passado e presente e em como as 

narrativas históricas orientam a vida dos sujeitos, enquanto a compreensão dos estudantes da 

escola A apresentam uma noção vaga e limitada do que é a História. 

No que tange a compreensão de ―filme histórico‖, há uma indefinição desse termo 

para os estudantes. Na escola A, a maioria dos estudantes consideraram que a função desse 

filme é ―relatar os acontecimentos do passado‖ enquanto na escola B os estudantes 

informaram que a função é ―mostrar os acontecimentos do passado‖. Embora sejam 

definições semelhantes, a primeira definição destaca o aspecto narrativo do ―filme histórico‖ 

ao passo que na segunda definição é o aspecto visual que fica em evidência.  

Em ambos os casos, a maioria dos estudantes consideram o ―filme histórico‖ como um 

testemunho do passado, um acontecimento fixo, permanente e de afirmar a história que está 

presente nos livros. No que tange em considerar uma história mais correta, ouve uma pequena 

variação sobre as duas respostas. O colégio A informou que não consideraria nenhuma 

história como a mais correta em relação à versão do professor, do livro e do filme e como a 

segunda opção mais marcada considerando a versão do livro como a mais correta.  

No colégio B, ouve o inverso, como primeira opção foi marcado a versão do livro 

como a mais correta e a segunda opção não considerando nenhuma versão como a mais 

correta. Em relação à versão do ―filme histórico‖, para a maioria dos estudantes, há uma 

limitação do filme por ele não expressar por completo a veracidade do acontecimento 

histórico e justificaram que identificariam como a mais verdadeira a partir de sua própria 

conclusão sobre as versões. Como afirma Souza (2013), sobre o fato de que ―todos teriam a 

possibilidade de olhar as coisas a partir de suas próprias concepções. Uma visão um tanto 

relativista sobre a noção de multiperspectividade‖. (SOUZA, 2013,p.211) 
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Embora tenha sido possível identificar e destacar as contribuições que a linguagem 

fílmica propiciou para alguns estudantes, é certo há uma necessidade em pesquisas sobre esse 

assunto a fim de buscar compreender como os estudantes aprendem história com filmes e 

compreender melhor como a experiência de vida dos estudantes se relacionam com os 

conteúdos didáticos e com a pratica docente.  

Essa investigação revela ainda uma necessidade de uma formação continuada por 

parte dos professores envolvidos, pois, devido ao tempo de formação dos dois professores 

envolvidos, houve um avanço nas pesquisas historiográficas e na utilização de novas 

linguagens para no ensino de história, de um ensino mais substancial, visto que apenas um 

dos professores envolvidos possui uma pós-graduação, havendo uma necessidade maior de 

professores que consigam acompanhar os avanços e inserir as novas tecnologias no cotidiano 

escolar.  

Pensando assim, visa-se, como objetivo fundamental, a compreensão de problemáticas 

em relação a ―filmes históricos‖ e sobre as concepções de História dos estudantes e 

professores para uma relação de ensino e aprendizagem mais significativa do ensino de 

história. Tal processo de investigação e intervenção ainda é uma etapa a ser desenvolvida. 
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