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Pina – Este inverno parece interminável. 

Francesco – Ele terminará, e virá a 

primavera e será mais bela que as outras 

porque seremos livres. Precisamos 

acreditar, precisamos querer. (...) Não 

devemos ter medo, nem hoje nem no futuro, 

porque estamos no caminho certo, entende? 

Nós lutamos por algo que deve acontecer, 

não pode deixar de acontecer. Talvez o 

caminho seja longo e difícil, mas 

chegaremos a ver um mundo melhor.  

Roma, cidade aberta (1945) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

PIUBEL, Thays Merolla. Cinema e Ensino de História: Potencialidades de “Roma, 

cidade aberta” e do neorrealismo italiano. 2018. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

A proposta dessa pesquisa é discutir as possibilidades didáticas do filme Roma, cidade 

aberta (1945), de Roberto Rossellini, para o ensino de História. No trabalho é discutido 

o contexto histórico de produção do filme, atravessado pelos movimentos fascistas na 

Europa, o pós-Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista na Itália. Tal contexto 

produz o movimento do neorrealismo italiano, que também será discutido no escopo da 

pesquisa, o qual transforma profundamente a produção cinematográfica com sua técnica, 

estética e questões morais afetadas pela história contemporânea. Além disso, o trabalho 

discute teórica e metodologicamente o uso do cinema no ensino de História em sua 

trajetória no Brasil e suas potencialidades na escola. O trabalho propõe também 

sequências didáticas que utilizam cenas do filme Roma, cidade aberta e outras fontes 

históricas enquanto possibilidades para a sala de aula.  

 

 

Palavras-chave: Cinema. Neorrealismo italiano. Ensino de História. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

PIUBEL, Thays Merolla. Cinema and History teaching: Potentialities of “Rome, open 

city” and the Italian neorealism. 2018. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

The proposal of this research is to discuss the didactic possibilities of the film Rome, open 

city (1945), by Roberto Rossellini, for History teaching. The paper discusses the historical 

context of the film's production, traversed by fascist movements in Europe, post-World 

War II and Nazi occupation in Italy. This context produced the movement of Italian 

neorealism, which will also be discussed in the scope of this research, which profoundly 

transforms film production with its technique, aesthetics and moral issues affected by 

contemporary history. In addition, the paper discusses theoretically and methodologically 

the use of cinema in History teaching, in its trajectory in Brazil and its potentialities in 

school. The work also proposes didactic sequences that use scenes from the film Rome, 

open city and other historical sources as possibilities for the classroom. 

 

 

Keywords: Cinema. Italian neorealism. History teaching. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE FOTOGRAMAS 

 

 

 

Fotograma 1 – 71’34’’ .................................................................................................... 42 

 

Fotograma 2 – 88’07’’ .................................................................................................... 42 

 

Fotograma 3 – 91’52’’ .................................................................................................... 42 

 

Fotograma 4 – 04’50’’ .................................................................................................... 47 

 

Fotograma 5 – 47’56’’ .................................................................................................... 47 

 

Fotograma 6 – 21’13’’ .................................................................................................... 52 

 

Fotograma 7 – 35’05’’ .................................................................................................... 52 

 

Fotograma 8 – 44’46’’ .................................................................................................... 52 

 

Fotograma 9 – 57’25’’ .................................................................................................... 53 

 

Fotograma 10 – 08’56’’ .................................................................................................. 57 

 

Fotograma 11 – 49’29’’ .................................................................................................. 57 

 

Fotograma 12 – 69’08’’ .................................................................................................. 57 

 

Fotograma 13 – 104’24’’ ................................................................................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE IMAGENS 

 

 

 

Imagem 1 – Yolocaust 1 ................................................................................................. 48 

 

Imagem 2 – Yolocaust 2 ................................................................................................. 48 

 

Imagem 3 – Yolocaust 3 ................................................................................................. 49 

 

Imagem 4 – Yolocaust 4 ................................................................................................. 49 

 

Imagem 5 – Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa ............................................ 53 

 

Imagem 6 – Lucie Aubrac ............................................................................................... 53 

 

Imagem 7 – Franco-atiradoras Kiseliova, Bulatova e Morozova .................................... 54 

Imagem 8 – Partisans italianas na libertação de Milão ................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 11 

2 O NEORREALISMO ITALIANO EM CENA: ENTRE A FICÇÃO E O 

COTIDIANO ................................................................................................................. 14 

3 CINEMA E ENSINO DE HISTÓRIA: UMA RELAÇÃO POTENTE E 

OPORTUNA ................................................................................................................. 31 

4 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS ............................................................................... 39 

4.1. AULAS 1 E 2: FASCISMOS NA EUROPA .................................................... 39 

4.2. AULAS 3 E 4: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ......................................... 44 

4.3. AULAS 5 E 6: RESISTÊNCIAS AO FASCISMO ......................................... 49 

4.4. AULAS 7 E 8: O NEORREALISMO ITALIANO ......................................... 54 

4.5. AULAS 9 E 10: SOCIALIZAÇÃO DAS PRODUÇÕES ............................... 61 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 63 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 65 

APÊNDICE A – SELEÇÃO DE CENAS ................................................................... 68 

ANEXO A – FICHA TÉCNICA ................................................................................. 69 

 

  



11 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com o advento do cinema no final do século XIX são inegáveis a importância e o 

espaço que essa mídia audiovisual passou a ocupar na vida da sociedade ao aprofundar 

uma cultura da imagem em movimento que modificou a percepção humana. E como tudo 

que é humano interessa ao campo da História, com o cinema não poderia ser diferente. 

Segundo Araújo (1995), com os irmãos “Lumière, o cinema encontrou sua primeira e 

mais completa definição: um modo de captar a realidade em movimento sem a 

interferência humana.” (ARAÚJO, 1995, p.10). Nos contrapondo ao argumento do autor, 

entendemos o cinema como um modo de captar uma realidade construída, em movimento, 

com a interferência humana. 

 O cinema demorou a se tornar objeto de interesse pela historiografia, tendo em 

vista a permanência, por muitos séculos, de uma concepção historiográfica restritiva de 

“documento”, estreitamente ligada a ideia de documento escrito. Somente a partir da 

transformação da historiografia com a Escola dos Annales, em meados do século XX, que 

a noção de “documento” foi ampliada, alargando as possibilidades e passando a abarcar 

as mídias audiovisuais. As primeiras pesquisas nessa linha se iniciaram nas décadas de 

1960 e 1970, sendo proeminente os nomes dos franceses Marc Ferro e Pierre Sorlin 

(BITTENCOURT, 2008, p.373).  

Alguns pesquisadores que estudam a relação entre história e cinema têm apontado 

alguns aspectos comuns entre essas produções, o que acaba por estreitar essa relação 

(NAVARRETE, 2008, p.21-22). Tais semelhanças podem ser percebidas ao entendermos 

que tanto a produção historiográfica como a produção fílmica são construções do tempo 

presente a partir de pontos de vista parciais do historiador ou do diretor, dialogando com 

a significação de determinada “realidade” ou acontecimento, com a memória social e o 

esquecimento. 

 O cinema, assim como a História, está em constante diálogo com a memória 

coletiva, que em si encerra um caráter emocional e que deve ser rechaçado no trabalho 

do historiador, mas que pode ser apropriado para o trabalho em sala de aula. O cinema, 

portanto, é tanto fonte de interesse para a pesquisa histórica quanto no trabalho do 

professor em sala de aula, pois “[...] o Cinema através de sua produção fílmica, e não 

apenas dos documentários históricos, também pode ser utilizado para ensinar História – 

ou, mais ainda, para veicular e até impor uma determinada visão da História.” (BARROS, 

2014, p.21).  
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O uso do cinema em sala se depara com dificuldades e potencialidades de diversas 

ordens, cabendo ao professor refletir acerca das demandas culturais, sociais e pedagógicas 

da turma, da disponibilidade do equipamento audiovisual e do conteúdo histórico a ser 

trabalhado. Ao articular essas dimensões, o professor verá que o cinema tem a oferecer 

muitos ganhos como instrumento pedagógico no ensino de História ao potencializar a 

questão audiovisual. 

Haja vista estarmos amplamente inseridos em uma cultura da imagem em 

movimento, o cinema na sala de aula pode ter diversos usos que potencializem a relação 

de ensino/aprendizagem em História. Uma dessas possibilidades é ter no filme um 

fomentador dos debates acerca dos temas históricos trabalhados em sala de aula, nos 

utilizando da cultura visual para estimular o interesse de nossos estudantes, suscitar 

debates sobre a relação passado/presente e estabelecer relações entre a construção 

histórica e a construção fílmica. 

Tendo em vista a importância de construir uma cultura da imagem mais ampla 

com os estudantes e trazer o uso de fontes para a sala de aula que não dialoguem 

diretamente com a cultura cinematográfica hollywoodiana com a qual estamos em 

constante contato, optamos por trabalhar com o filme Roma, cidade aberta (1945), do 

diretor italiano Roberto Rossellini para tratar do tema maior dos fascismos na Europa em 

meados do século XX.  

Roma, cidade aberta ganha especial relevância na análise do contexto histórico 

por ter sido produzido concomitantemente ao final da ocupação nazista na Itália em 1944. 

O filme se insere no neorrealismo italiano, um movimento cinematográfico criado no 

contexto da Guerra com uma forte carga social e crítica nos filmes. Além disso, os filmes 

do neorrealismo se encontram no limiar entre ficção e “realidade”, pois não se tratam de 

documentários e sim de roteiros ficcionais que foram materializados no cotidiano de uma 

época.  

Possivelmente se trata de um filme diferente dos quais os estudantes estão 

acostumados a assistir: por ser uma película em preto e branco, ter longos diálogos e 

poucos efeitos especiais. Ao mesmo tempo o filme oferece personagens cativantes, 

diversos entre si, com motivações variadas e tentando sobreviver ao cotidiano da 

ocupação alemã na Itália. Alguns dos aspectos trabalhados pelo filme são passíveis de 

serem transpostos para nossa sociedade por conta do recrudescimento do neonazismo e 

do fascismo, debate que pode ser apropriado no trabalho em sala.  
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Se trabalhado adequadamente, o filme Roma, cidade aberta pode render bons 

frutos, tanto por uma possibilidade de apreciação crítica e estética da obra quanto pelo 

aumento do repertório audiovisual dos estudantes. Nas sequências didáticas propostas as 

cenas selecionadas serão utilizadas como “gatilho” de questões relacionadas ao tema do 

fascismo, mas sem deixar de trabalhar a percepção dos estudantes acerca dos elementos 

que compõem o filme: a estética, os personagens, as ações, além das chaves de leitura dos 

discursos do filme sobre o papel da Igreja católica, da resistência organizada contra à 

ocupação nazista e as formas de atuação do nazismo. 

 O filme como um todo apresenta ricos diálogos, agência de diversas pessoas e 

uma vivência cotidiana afetada pela ocupação. Diversas cenas do filme podem ser 

utilizadas para discutir os aspectos supracitados com os estudantes, sem deixar perder de 

vista a percepção de que tal representação do passado não se trata de uma verdade e sim 

de uma leitura que dialoga com a perspectiva e as demandas do roteirista, do diretor, do 

diretor de fotografia, dos atores e de toda a produção envolvida na criação do filme no 

contexto do neorrealismo italiano e da própria ocupação nazista. 

 Portanto, esse trabalho monográfico tem por objetivo refletir acerca das 

potencialidades do uso do cinema em sala de aula no ensino de História, especificamente 

a partir da análise do filme Roma, cidade aberta e do movimento cinematográfico do 

neorrealismo italiano, irrevogavelmente imbricados com o contexto da Segunda Guerra 

Mundial e do fascismo. Além do debate teórico e metodológico para embasar nossa 

análise, apresentamos propostas de sequências didáticas que utilizam cenas do filme para 

trabalhar temas relacionados ao contexto histórico, além da ficha técnica e uma seleção 

de cenas para auxiliar o trabalho dos professores em sala de aula. 
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2 O NEORREALISMO ITALIANO EM CENA: ENTRE A FICÇÃO E O 

COTIDIANO 

 Decerto a história do neorrealismo italiano se confunde com a história de meados 

do século XX. Assim como todo movimento cinematográfico, o neorrealismo está 

fortemente imbricado com o contexto histórico que produz e pelo qual é produzido. 

Contudo, tal movimento ganha especial relevância por não apenas produzir uma 

representação histórica, mas tomar pra si a responsabilidade em produzir visualmente a 

história contemporânea da Itália. Mas não qualquer história: uma história sem efeitos 

especiais, sem histórias mirabolantes, calcada no cotidiano e no povo italiano, em um 

lugar de fronteira entre o documentário e a ficção. 

 Além disso uma história que não se furta em tomar partido e se posicionar na 

guerra civil que opôs fascistas e a resistência na Itália nas décadas de 1930 e 1940. A 

questão do fascismo é fundamental para compreendermos a emergência do neorrealismo 

italiano, tendo em vista a postura moral e política que seus realizadores assumem na 

produção de seus filmes. Segundo Rossellini, um dos diretores elementares do 

movimento, o neorrealismo “[...] é sobretudo uma posição moral através da qual olhamos 

o mundo. Ela torna-se, em seguida, uma posição estética, mas o ponto de partida é sempre 

moral.” (ROSSELLINI, 1954 apud CARLOS, 2011, p.25)  

Acerca do fascismo, Umberto Eco, um dos intelectuais italianos que vivenciou 

esse período, escreveu o texto Ur-fascism, publicado no The New York Review of Books 

em 1995. Nesse texto, Eco, além de fazer um relato autobiográfico sobre sua juventude 

sob o regime de Mussolini, a atuação da resistência e a liberação estadunidense, define o 

que é fascismo e apresenta algumas características comuns que poderiam ser imputadas 

a um regime considerado fascista. Eco constrói tal caracterização a partir de sua 

experiência com o fascismo italiano, sobre o qual entende não ter sido um regime 

totalitário e sim uma ditadura por conta da fraqueza filosófica de sua ideologia, que 

comportava diversas contradições internas. Segundo o autor, tendo em vista que o regime 

de Mussolini foi o primeiro regime ditatorial de extrema direita na Europa, os regimes 

fascistas posteriores encontraram nele um arquétipo a ser seguido. Nesse sentido, nos diz 

Eco (1995): 
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[...] a prioridade histórica não me parece uma razão suficiente para explicar por 

que a palavra fascismo se tornou uma sinédoque, isto é, uma palavra que 

poderia ser usada para diferentes movimentos totalitários. Isto não é porque o 

fascismo continha em si mesmo, por assim dizer, em seu estado quintessencial, 

todos os elementos de qualquer forma posterior de totalitarismo. Pelo 

contrário, o fascismo não tinha quintessência. O fascismo era um totalitarismo 

difuso, uma colagem de diferentes ideias filosóficas e políticas, uma colmeia 

de contradições. Pode-se conceber de um movimento verdadeiramente 

totalitário que foi capaz de combinar monarquia com revolução, o Exército 

Real com milizia pessoal de Mussolini, a concessão de privilégios à Igreja com 

educação estatal exaltando a violência, controle estatal absoluto com livre 

mercado? O Partido Fascista nasceu gabando-se de que trouxe uma nova 

ordem revolucionária; mas foi financiado pelos mais conservadores entre os 

proprietários de terras que esperavam dele uma contra revolução. (ECO, 1995, 

p.3-4, tradução nossa) 

As características do fascismo apresentadas no que Eco chama de “Fascismo 

Eterno” são relevantes tanto para compreender o momento histórico do século XX quanto 

o crescimento do fascismo no início do século XXI na Europa e nas Américas. Dentre as 

características apresentadas, algumas se destacam, tais como: o culto à tradição; o medo 

da diferença; irracionalismo e desconfiança do mundo intelectual; frustação social ou 

individual; elitismo popular, nacionalismo atrelado à xenofobia e teorias conspiratórias. 

Ainda na perspectiva filosófica, Hannah Arendt, em seu livro Origens do 

totalitarismo, parece estar em acordo com Eco ao não elencar a Itália fascista de 

Mussolini enquanto um dos governos totalitários baseados no apoio das massas, apenas 

a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista. Contudo, a autora vai tratar da 

experiência da ascensão do fascismo em um momento de crise do liberalismo e crítica às 

instituições relativamente democráticas. Nas palavras de Arendt (2012): 

Desde o fim do século XIX, a reputação desses parlamentos e partidos 

constitucionais declinara constantemente; para o povo em geral, pareciam 

instituições caras e desnecessárias. Bastava esse motivo para que um grupo que 

alegasse apresentar alguma coisa acima dos interesses de partidos e de classe, 

e que surgisse fora do Parlamento, tivesse muita chance de se tornar popular. 

Esses grupos pareciam mais competentes, mais sinceros e mais interessados 

nos negócios públicos do que os partidos. Mas isso era assim apenas na 

aparência, pois o verdadeiro objetivo de todo “partido acima dos partidos” era 

promover um interesse particular até subjugar todos os outros, e fazer com que 

um grupo particular se apossasse da máquina do Estado. Foi isso o que 

finalmente ocorreu na Itália sob o fascismo de Mussolini, que até 1938 não era 

totalitário, mas apenas uma ditadura nacionalista comum, que havia evoluído 

logicamente a partir de uma democracia multipartidária. (ARENDT, 2012, 

p.226) 

 A análise de Arendt nos auxilia na compreensão da ascensão de regimes 

autoritários e ditatoriais na Europa, que emergem em contextos de grandes tensões sociais 

e disputas ideológicas intensas no âmbito público. Esse contexto acabou por estimular 

críticas às instituições democráticas e a aproximação com o autoritarismo enquanto 

solução para a crise. A leitura desse fenômeno político por Arendt nos parece um tanto 
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quanto atual para explicar a retomada desse tipo de discurso em um período considerado 

democrático, permitindo traçar paralelos entre essas temporalidades e contextos. 

 O livro de Robert Paris, Origens do fascismo (1993) nos apresenta um quadro 

complexo para entender a ascensão do fascismo italiano. O autor destaca explicações de 

diversas ordens - econômicas, culturais e ideológicas, por exemplo - para compreender o 

fenômeno: instituições laborais, partidos, correntes ideológicas, correntes artísticas, 

processo de industrialização, dentre outros. Dentre as correntes ideológicas e artísticas 

citamos o sindicalismo revolucionário1, o socialismo nacional2 e o movimento futurista3, 

as quais, apesar de aparentarem ter características contraditórias entre si e com alguns dos 

ideais fascistas, se amalgamaram com o contexto de crise econômica e social sofrido pela 

Itália no pós-Primeira Guerra, contribuindo na formação dos fasci de combattimento e 

posteriormente a tomada de poder por Mussolini e o Partido Fascista. A argumentação de 

Paris acerca das origens do fascismo italiano, articulada com as ideias de Eco, nos permite 

afirmar que as contradições intrínsecas ao fascismo italiano estão diretamente 

relacionadas com a diversidade dos movimentos políticos, ideológicos e artísticos que 

ajudaram a forjá-lo. 

 Em termos de historiografia recente sobre o tema do fascismo italiano, uma das 

correntes tem tratado o mesmo enquanto um regime autoritário, sendo associado com as 

categorias de “consenso” e “consentimento”. Uma das explicações para a longevidade do 

governo de Mussolini, que como discutido anteriormente, era amplamente contraditório, 

mas durou quase 20 anos se relaciona com essas duas ideias, que mais do que numa 

perspectiva antagônica, devem ser entendidas em uma perspectiva dialógica. Conforme 

explica Musiedlak (2010): 

 

                                            
1 O sindicalismo revolucionário foi uma “doutrina e prática que se espalharam nas primeiras décadas do 

século XX, especialmente na França e defendidas na prática por F. Pelloutier e em teoria por G. Sorel, 

segundo a qual a ação sindical constitui a forma mais efetiva de educação ao espírito revolucionário para a 

renovação radical da educação.” Fonte: Artigo “Sindicalismo revolucionário” no Thesaurus Biblioteca 

Nacional Central de Firenze. Disponível em: <http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=6297>. 

Acesso em 01 dez. 2018.  
2 O socialismo nacional “é um conceito que se refere à combinação do socialismo com o nacionalismo ou 

com alguma forma de sentimento nacional ou nacionalidade. O termo é contrário ao internacionalismo do 

socialismo marxista e geralmente se aplica a certas variantes não marxistas do socialismo.” Fonte: Artigo 

“Socialismo nacional” na Wikipedia em espanhol. Disponível em: 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_nacional#Italia>. Acesso em 01 dez. 2018.  
3 O movimento futurista “foi um movimento artístico e social que se originou na Itália no início do século 

XX. Ele enfatizava velocidade, tecnologia, juventude, violência e objetos como o carro, o avião e a cidade 

industrial. (...). Glorificava a modernidade e visava libertar a Itália do peso do seu passado.” Artigo 

“Futurism” na Wikipedia em inglês. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism#cite_note-

20th-Century_art_book-1>. Acesso em 01 dez. 2018.  
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A ideia de que o fascismo, ao menos no começo dos anos 1930, se tornara um 

regime normal com o qual os italianos iam, aliás, viver durante mais de 20 

anos, impôs-se progressivamente na historiografia. Essa abordagem suscitava, 

no entanto, outras interrogações, em especial sobre a natureza do acordo dado 

ao regime, a apreciação do comportamento desviante, a fronteira entre 

consenso e consentimento delimitando a famosa “zona cinzenta”. Como 

apreender esse lugar entre dois lugares? [...] Mais do que opor consenso e 

consentimento, parece legítimo insistir na sua imbricação ao tentar identificar 

elementos mais distintivos que contribuíram para assegurar a adesão dos 

italianos durante o período fascista. (MUSIEDLAK, 2010, p.155-156) 

 Acerca da periodização do fascismo italiano, a historiadora Patrizia Dogliani vai 

dividir sua história em alguns momentos: 1919-1922 (movimento paramilitar e tomada 

de poder através do exercício da violência e com apoio de camadas do Estado, do Exército 

e da sociedade civil), 1922-1924 (construção de um Estado totalitário em detrimento de 

um Estado liberal-democrático), 1925-1927 (banimento da oposição4 e amálgama entre 

Estado e Partido Fascista), 1929-1939 (consolidação e consenso) e 1940-1943 (crise e 

desmantelamento do consenso) (DOGLIANI, 2010, p.186-187).  

 As ideias de consenso e consentimento se relacionariam ao período de 1929 a 

1939, em que Dogliani identifica estratégias do regime de Mussolini para manter o 

consenso de massas em um país desigual e conflituoso. Dentre essas estratégias 

destacamos a criação de uma política de propaganda de massas, políticas assistencialistas, 

instituições de fortalecimento da ideologia fascista e perseguição aos desviantes. A autora 

vai destacar a importância de grupos que vão ser objeto de políticas do regime de forma 

a consolidar seu poder: os ex-combatentes, os jovens e os trabalhadores. Dentre esses 

grupos, os ex-combatentes da Grande Guerra tiveram importante papel enquanto “sujeitos 

do consenso”, tanto na ascensão quanto na consolidação do regime, sendo ativos em 

instituições como a Associação Nacional dos Combatentes (ANC), fundada em 1919 que 

buscava a reinserção social e laboral dos ex-combatentes e a Obra Nacional dos 

Combatentes, que fornecia auxílio financeiro, por exemplo, através da distribuição de 

terras. 

 Esses grupos eram integrados na máquina do Estado fascista e eram formados por 

ela, tanto no âmbito educacional quanto no reconhecimento de sua importância para o 

desenvolvimento da nação. O Estado passa a ser uma estrutura que incorpora a classe 

                                            
4 Um dos casos emblemáticos desse banimento da oposição foi o intelectual Antonio Gramsci, preso em 

1926, sendo internado em clínicas a partir de 1933 para tratamentos médicos, tendo seu estado de saúde 

deteriorado ao longo de onze anos de aprisionamento pelo Estado fascista de Mussolini. Sua obra também 

contribui para o entendimento acerca do regime fascista a partir de conceitos como o de “hegemonia 

cultural”, a partir do qual Gramsci desenvolve a ideia de que o Estado, apropriado pela burguesia, mantém 

o status quo menos através de uma força repressiva e coercitiva do que se utilizando de instituições e 

aparatos culturais. 
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média e possibilita sua empregabilidade em massa. Não à toa, o número de integrantes 

do Partido Nacional Fascista cresceu imensamente nesse período: em 1939, estavam 

registrados mais de 2 milhões e meio de homens e 774 mil mulheres em seus quadros. 

Além disso, conforme explica Dogliani: 

Trata-se de um enquadramento de massas que segue a existência do indivíduo, 

homem ou mulher, do nascimento até a morte. Para muitos chefes de família, 

a inscrição no PNF representa uma “carteira do pão”, uma garantia de trabalho 

e de assistência por parte do Estado fascista. A estatização do sindicato 

consegue, além disso, colocar em prática um regime estritamente corporativo, 

impermeável a qualquer tipo de protesto econômico autônomo. (DOGLIANI, 

2010, p.183) 

 Uma das estratégias de propaganda do regime fascista italiano era ter o cinema 

enquanto instrumento de ideologização das massas, assim como O Triunfo da Vontade 

(1935), de Leni Riefenstahl, foi o representante máximo para o nazismo alemão. Alguns 

cineastas vão trabalhar nessas produções em um momento inicial de suas carreiras, como 

Roberto Rossellini e Federico Fellini, produzindo filmes de promoção do regime e seus 

ideais, como o militarismo. Contudo esses filmes não vão fazer sucesso com o grande 

público. 

 O movimento cinematográfico do neorrealismo italiano foi diretamente 

atravessado por esse contexto do regime fascista de Mussolini, sendo este fundamental 

para sua emergência. Como dito por Vittorio De Sica: “Não é que um dia, sentados numa 

mesinha da Via Veneto, Rossellini, Visconti e eu dissemos: agora vamos fazer o 

neorrealismo. Nós mal nos conhecíamos.” (DE SICA apud FABRIS, 2006, p.204-205). 

O neorrealismo, foi, portanto, fruto do contexto histórico, e não apenas da criação original 

de algumas pessoas. Sem dúvidas esses cineastas são fundamentais na construção do 

movimento tal qual ele se apresentou em termos éticos, estéticos, técnicos e morais, 

sendo, no entanto, bastante influenciados pela situação socioeconômica da Itália na 

década de 1940 e pelo cinema italiano das décadas de 1910 a 1930, por correntes como o 

realismo e o verismo, as quais já antecipavam características do neorrealismo, como o 

uso de paisagens italianas e de não-atores. 

 É importante destacar algumas questões teóricas e ideológicas do movimento, pois 

há uma relação indelével entre o pensar e o fazer cinema. Dentro os cineastas e 

intelectuais se destacam na construção de teorias neorrealistas estão Cesare Zavattini 

(pedinamento zavattiniano), Luchino Visconti (realismo viscontiano) e Roberto Rosselini 

(indagação fenomenológica rosselliniana) (FABRIS, 2006, p.201). O realismo 

viscontiano estava fortemente imbricando com uma reflexão estilística e estética, no 
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limiar do formalismo. O pedinamento zavattiniano partia da pretensão de substituir uma 

representação da realidade pela realidade em si. Zavattini desenvolveu técnicas como a 

construção do argumento durante a produção do filme, a partir do encontro com as 

pessoas, em detrimento de um roteiro engessado construído a priori, de forma a dar a 

impressão de estar no “encalço da ação”. Rossellini, ao contrário de Zavattini pensava 

sua produção a partir de uma ideia de “invenção da verdade” e da “passagem do 

imaginário para o real”, sobre os quais a ficção nascia da observação das coisas e era 

devolvida com vivacidade aos acontecimentos narrados. O cineasta também não se 

prendia a um roteiro engessado, dando mais liberdade de improviso na atuação (FABRIS, 

2006, p.212). 

 Além disso é importante afirmar que não há uma definição do que foi o 

neorrealismo italiano. Alguns autores vão afirmar que o neorrealismo não pode ser 

entendido nem enquanto movimento por conta de não ter uma unidade teórica bem 

definida. Outros vão afirmar que o movimento deve ser entendido menos como um 

conjunto de características estilísticas e mais enquanto prática cinematográfica atrelada à 

realidade social do pós-Guerra (KREUTZ, 2018).  O crítico de cinema Andre Bazin 

(1953) considera que: 

O neorrealismo, por definição, rejeita a análise, seja política, moral, 

psicológica, lógica ou social, dos personagens e suas ações. Ele olha para a 

realidade como um todo, não incompreensível, certamente, mas 

inseparavelmente. É por isso que o neorrealismo, ainda que não seja 

necessariamente anti-espetacular (embora o espetáculo seja para todos os 

efeitos e propósitos alheio a ele), é basicamente anti-teatral no grau de que a 

atuação de palco pressupõe da parte do ator uma análise psicológica das 

emoções a que um personagem está sujeito e um conjunto de sinais físicos 

expressivos que simbolizam toda uma gama de categorias morais. (BAZIN, 

1953, p.97, tradução nossa) 

Dentre as contradições do regime fascista que vão auxiliar na emergência do 

neorrealismo italiano está a revista “Cinema”, dirigida entre 1938 e 1943 por Vittorio 

Mussolini, filho do Duce, o qual permitia alguma diversidade ideológica dos intelectuais 

sob sua tutela. Nessa revista, críticos de cinema como Luchino Visconti, Gianni Puccini, 

Cesare Zavattini e Giuseppe De Santis vão passar a criticar os chamados “filmes de 

telefone branco”5, produções italianas atreladas estética e tematicamente às produções 

hollywoodianas numa perspectiva de escapismo. Esses filmes passam a ser produzidos 

pelo regime em substituição aos filmes propagandísticos que não tiveram apelo popular, 

conforme mencionado acima. Os cineastas criticavam uma Itália irreal, burguesa e 

                                            
5 A simbologia do telefone branco está relacionada ao objeto, que na época era visto como símbolo do 

status burguês e inacessível para grande parte da população. (KREUTZ, 2018) 
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superficial que era representada nesses filmes e instigavam a produção de um cinema com 

a cara e as questões do povo italiano. 

A preferência por locações externas e reais, nas cidades e campos italianos é uma 

opção política do movimento, mas também econômica. Após a destruição dos estúdios 

da Cinecittà em um bombardeio, os quais também eram malvistos por serem atrelados ao 

regime de Mussolini, vários cineastas passaram a filmar nas ruas, com luz natural e os 

passantes, de forma a contar histórias sobre o povo. Além disso quase não havia 

orçamento para a produção cinematográfica, tendo em vista a crise que o país passava por 

conta de sua participação na Segunda Guerra Mundial. Em termos políticos, a escolha 

pelas locações em ruas, praças e campos se dava por conta de uma atitude social do 

cineasta para contar a história que desejava. Na perspectiva de De Santis, o uso da 

paisagem nos filmes passou a ser entendida enquanto “correspondente à humanidade dos 

personagens, seja como elemento emotivo, seja como índice de seus sentimentos” 

(FABRIS, 1996, p.66). Havia também uma perspectiva de desobediência ao regime 

fascista, que produzia em seus filmes uma Itália falsa e burguesa em seus estúdios. 

Uma das principais características do neorrealismo italiano que se relaciona com 

sua perspectiva de apresentar a realidade é o caráter documental de sua produção. 

Diversos cineastas do movimento começaram suas carreiras enquanto documentaristas 

no regime fascista, produzindo material de propaganda. Além disso a câmera em 

movimento, seguindo a ação, “registrando” fatos do cotidiano em imagens acinzentadas 

muito pouco editadas (cortes, elipses, efeitos especiais, reflexos, etc.) auxiliava na 

construção dessa perspectiva documental e realista. 

 A crítica ao fascismo e as consequências do pós-Guerra para a Itália vão ser um 

dos principais leitmotive6 do neorrealismo italiano em seu momento inicial. Apesar de 

haver uma disputa sobre qual teria sido o primeiro filme neorrealista, Obsessão7 (1943), 

de Luchino Visconti será considerado enquanto tal. Quando Obsessão foi exibido nos 

cinemas, um de seus espectadores foi o próprio Duce, que quando saiu da sessão teria 

exclamado sobre o filme: “Isso não é a Itália!” (CLEBER, 2018). O filme foi sendo 

paulatinamente retalhado e retirado das salas de exibição, também por pressão da Igreja 

católica. Por outro lado, outros estudiosos vão considerar que Roma, cidade aberta 

                                            
6 Leitmotiv é uma palavra de origem alemã que significa “motivo condutor”, “frase, fórmula que surge com 

frequência em uma obra literária, num discurso, etc.”, de acordo com o Dicionário Online Priberam.  
7 Obsessão é um filme que conta a história de Giovanna, uma dona de pensão no Vale do Pó que planeja 

junto ao amante o assassinato do marido.  
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(1945), de Roberto Rossellini será o primeiro e exemplar filme representativo do 

movimento. Esse filme dialoga diretamente com a questão do fascismo, da Guerra e dos 

temas sociais, tão caros ao neorrealismo, ao narrar pessoas comuns em suas ações 

cotidianas de sobrevivência e resistência no período da ocupação nazista na Itália.  

As questões sociais são fundamentais para entender o movimento, pois são ao 

mesmo tempo a motivação e a principal temática das produções. O neorrealismo tinha 

por objetivo fazer a representação mais fiel da realidade e do cotidiano, entendidos por 

seus teóricos enquanto matéria-prima da experiência humana. Contudo, não se trata de 

um documentário, apesar da estética semelhante, como mencionado acima. Os cineastas 

neorrealistas estavam cientes de que estavam produzindo ficção, mas construída a partir 

de relatos recolhidos no meio do povo e tendo o povo como protagonista da ação. 

Rossellini vai deixar isso claro na tela de abertura de Roma, cidade aberta: “Fatos e 

personagens desse filme, ainda que inspirados na história trágica e heroica de nove meses 

de ocupação nazista, são imaginados.” (ROSSELLINI, 1945)  

 Outra característica imputada ao neorrealismo italiano, mas que não se inicia com 

ele é o uso de não-atores em suas produções. Além da redução de custos, o recurso 

possibilitava uma atuação menos forçada e mais natural e improvisada por se tratar de 

pessoas do povo, que viviam algumas das situações narradas no filme cotidianamente e 

que, portanto, estavam imbuídas dos sentimentos e o expressavam de uma maneira 

“realista”. Quando trabalhavam com atores profissionais, como Anna Magnani, Aldo 

Fabrizi, Silvina Mangano, dentre outros, os diretores buscavam desglamourizar essas 

estrelas do cinema, evidenciando a primazia da identificação com o papel em detrimento 

de uma boa atuação. Contudo houve um lado negativo no “uso” dessas pessoas: muitas 

acreditaram que conseguiriam se consolidar na carreira artística por conta de sua 

participação nos filmes, o que resultou em muitos casos frustrados. Alguns dos cineastas 

neorrealistas se questionaram moralmente sobre isso, como por exemplo Visconti 

(FABRIS, 2006, p.214). 

 Uma característica do movimento que confrontava diretamente o regime fascista 

era a questão do uso de dialetos. Enquanto o regime buscava construir uma religião cívica 

em que a língua italiana oficial era ferramenta primordial em termos de uniformização 

cultural, os dialetos falados pelos grupos mais afastados dos centros, principalmente no 

sul do país, eram entendidos como forma de resistência ao poder centralizador e 

massificador de Mussolini, sendo considerada a “língua do povo”. A experiência 

cinematográfica mais radical nesse sentido foi o filme A Terra Treme (1948), de Luchino 
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Visconti, que utilizou pessoas da vila de pescadores onde a própria narrativa se passava 

atuando e falando com seus dialetos. O filme não obteve sucesso de bilheteria, em parte 

explicado pelo obstáculo linguístico, sendo apresentado em versões editadas e com 

comentários em italiano (FABRIS, 2011, p.216). 

A autora Mariarosaria Fabris vai construir uma categorização dos filmes 

neorrealistas a partir de suas temáticas e principais cineastas: 

a) O fascismo, a guerra e suas conseqüências - Dias de glória (1945), 

projeto coletivo de Pagliero, Visconti, De Santis e Serandrei; Roma, cidade 

aberta, Paisá, Alemanha ano zero; Um dia na vida; O sol ainda se levantará; 

Viver em paz e Anni difficili; O bandido e Sem piedade (1948),de Lattuada.  

b) A "questão meridional" e os problemas sociais no campo - Trágica 

perseguição, Arroz amargo, Non cèpace tra gli ulivi; A terra treme; O moinho 

do Pó; Em nome da lei, Il cammino delia speranza; Processo alla città (1952), 

de Zampa. 

c) O desemprego e o subemprego urbanos - Ladrões de bicicleta, 

Milagre em Milão (1950) e O teto (1956), de De Sica; Roma, às onze horas 

(1952), de De Santis; L'arte di arrangiarsi (1955), de Zampa. 

d) O abandono dos jovens e dos idosos - Vítimas da tormenta, Umberto 

D; Gioventü perduta (1947), de Germi; Proibito rubare (1948), de Comencini; 

O capeta (1952), de Lattuada. 

e) A condição da mulher - Nós, as mulheres, Amor na cidade; Quando a 

mulher erra (1953), de De Sica; Il sole negli occhi (1953), de Pietrangeli; A 

garota sem homem (1953), de De Santis; La spiaggia (1954), de Lattuada; 

Ragazze d'oggi (1955), de Zampa. 

f) A indagação psicológica e a relação do homem com a religião - O 

amor (1948), Stromboli (1950), Francisco, arauto de Deus (1950), Europa 51 

(1952), Viagem à Itália (1954), de Rossellini. 

g) A volta da temática do antifascismo e da guerra - A rebelde e 

Amantes de Florença (1953), de Lizzani; Os revoltosos (1955), de Maselli. 

h) A elegia populista e a diluição da temática social - Meu filho 

professor, Sob o sol de Roma, É primavera, Due soldi di speranza;L'onorevole 

Angelina, Os anos fáceis; Una domenica d 'agosto, Garotas de Praça de 

Espanha e Onde a vida começa (1953), de Emmer; O ouro de Nápoles (1954), 

de Vittorio De Sica. 

i) A superação do neo-realismo - Belíssima (1951) e Sedução da carne, 

de Visconti. (FABRIS, 2006, p.203-204) 

 Apesar de uma vultosa produção cinematográfica em um curto intervalo temporal, 

conforme apresentado na listagem acima, os filmes neorrealistas foram perdendo o 

entusiasmo do público e da crítica paulatinamente. Enquanto na temporada de 1946-1947, 

cinco dos doze filmes com melhor bilheteria na Itália eram considerados “neorrealistas”8, 

na temporada de 1948-1949, o filme Ladrões de Bicicleta (1948), de Vittorio de Sica, 

considerado um dos filmes representativos do neorrealismo italiano conseguiu se 

classificar em décimo primeiro lugar (FABRIS, 2006, p.194) .  

                                            
8 “[...] a de 1946-1947 - O bandido (Alberto Lattuada, 1946), em quarto; Viver em paz (Luigi Zampa, 1947), 

em sexto; Paisá (Rossellini, 1946), em nono; Meu filho professor (Renato Castellani, 1946), em décimo 

primeiro; O sol ainda se levantará (Aldo Vergano, 1946), em décimo segundo.” (FABRIS, 2006, p.192). 
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 Como explicar o crescente desinteresse do grande público por filmes que 

buscavam retratar seu cotidiano? Alguns autores vão apontar que com o início da 

recuperação da Itália no pós-Guerra e a tentativa de reconstruir politicamente o país, os 

temas relacionas à pobreza e ao fascismo deixam de fazer parte do interesse dos 

espectadores. Dessa maneira as produções neorrealistas começam a perder fôlego, tendo 

em vista que seus temas tão caros, como o reconhecimento do povo de sua própria 

condição através do filme, passaram a decair em representatividade no meio popular. 

Além disso os filmes passam a ser cerceados pelo governo centrista e conservador que 

assumiu o poder, em forma de censura ou falta de verbas para a produção, desvalorizando 

uma produção nacional cujo foco era a potência política do indivíduo comum e, portanto, 

perigosa aos seus interesses.  

 Acerca da crise do cinema neorrealista, a autora Mariarosaria Fabris defende que 

a esquerda, vertente ideológica com a qual o neorrealismo italiano estava mais 

concatenado por conta de seus temas sociais e posições éticas e estéticas, não percebeu a 

relevância política e cultural do movimento em sua relação com as massas. Dessa maneira 

o cinema neorrealista não foi capitalizado de forma a construir um legado duradouro para 

o país em termos de transformações políticas e sociais, abrindo um espaço cada vez maior 

para os filmes estadunidenses (FABRIS, 2006, p.192). 

 A autora aponta que ao contrário da esquerda, os democratas cristãos fizeram um 

grande investimento na sétima arte, sendo responsáveis pelo Centro Católico 

Cinematográfico. Essa instituição, a partir de seus acordos com as distribuidoras, era 

responsável por determinar quais os filmes apropriados para serem exibidos em 90% das 

salas de projeção de acordo com "que respondiam aos princípios morais e educativos da 

Igreja", sobre os quais dificilmente um filme neorrealista observava. Esse processo se 

intensificou com a derrota dos partidos de esquerda nas eleições de 1948 para a 

Democracia Cristã. (FABRIS, 2006, p.192) 

 O neorrealismo italiano, apesar de formalmente ser reportado ao período de uma 

década, a partir de 1942, influenciou gerações de movimentos e cineastas ao redor do 

mundo. Diversos autores vão reconhecer que o movimento vai dar início ao cinema 

moderno, que apresenta questionamentos sobre o fazer cinema de forma esteticamente 

mais autoral e com roteiros mais realista, questionando a alienação que se apresentava no 

cinema. No Brasil, influenciou o Cinema Novo na década de 1960, que tinha por objetivo 

representar a sociedade brasileira de forma nua e crua, mas também enquanto beleza e 

potência. Além disso, o neorrealismo vai ser considerado enquanto oposição ao padrão 
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de cinema comercial hollywoodiano, comprovando a possibilidade de se fazer cinema 

com poucos recursos e sem estar atrelado aos grandes estúdios, o que vai influenciar os 

realizadores da Nouvelle Vague francesa (KREUTZ, 2018). 

 Nessa perspectiva, entendemos que o neorrealismo italiano, mais do que um 

conjunto de características técnicas e estéticas, é uma tomada de posição moral no cinema, 

que passa por um entendimento de que “a realidade é extremamente rica, que ser capaz 

de olhar diretamente para ela é o suficiente; e que a tarefa do artista [...] é [...] fazê-las [as 

pessoas] refletir [...] o que eles e outros estão fazendo, nas coisas reais, exatamente como 

são” (ZAVATTINI, 1953, p.51). Portanto, em nosso entendimento, enquanto tais 

preocupações continuarem sendo retomadas por cineastas em todo o mundo, o 

neorrealismo italiano seguirá influenciando as produções cinematográficas. 

Cabe nos deter brevemente na vida e obra de Roberto Rossellini, o cineasta que 

no imaginário popular foi o representante por excelência do movimento do neorrealismo 

italiano e que dirigiu Roma, cidade aberta, filme selecionado enquanto objeto principal 

dessa pesquisa. Sua carreira cinematográfica é entendida como densa, mas irregular, 

tendo dirigido mais de 40 obras entre filmes para o cinema e para a televisão com temas 

como história, solidão, religião, resistência italiana e outros. Segundo Carlos (2011, p.17), 

essa “[...] pluralidade temática é a principal característica do cinema de Rossellini. Está 

relacionada ao desejo de entender o passado e o presente de seu país e do mundo.”  

 Ao analisarmos mais detidamente a trajetória da carreira de Rossellini, em um 

primeiro momento pode nos causar estranhamento sua estreita relação com a produção 

cinematográfica oficial do regime fascista italiano em filmes como O navio branco 

(1942), Um piloto retorna (1942) e O homem da cruz (1943), filmes que alguns autores 

vão classificar enquanto uma “Trilogia Fascista” por conta do militarismo e do heroísmo 

presente nas películas. A possibilidade de produzir esses filmes por Rossellini tem sido 

associada com sua relação próxima ao filho do Duce, Vittorio Mussolini, que esteve 

envolvido na produção cinematográfica do regime comandando por seu pai (CARLOS, 

2011, p.17). Eco (1995) pode nos ajudar a entender essa aparente contradição: 

Muitos dos futuros partidários e dos futuros intelectuais do Partido Comunista 

foram educados pela GUF, a associação de estudantes universitários fascistas, 

que deveria ser o berço da nova cultura fascista. Esses clubes se tornaram uma 

espécie de caldeirão onde novas ideias circulavam sem qualquer controle 

ideológico real. Não foi que os homens do partido eram tolerantes com o 

pensamento radical, mas poucos deles tinham aparato intelectual para controlá-

lo. (ECO, 1995, p.4, tradução nossa) 
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 Portanto, nos parece que Rossellini, assim como muitos intelectuais italianos do 

período, estiveram imersos nesse caldeirão cultural contraditório do fascismo italiano, por 

um lado assumindo uma postura de produção cultural atrelada à propaganda fascista e por 

outro se apropriando da máquina do Estado para empreender seus próprios projetos em 

espaços não totalmente cerceados e ideologicamente ambíguos. Contudo, com a queda 

do regime de Mussolini em 1943, muitos passaram a se envolver com a resistência 

antifascista frente à ocupação nazista que perdurou entre setembro de 1943 e julho de 

1945. 

 É nesse contexto histórico da Segunda Guerra e em uma busca pela recuperação 

moral da Itália pós-fascismo que Rossellini vai produzir sua “Trilogia da Guerra”, 

composta por Roma, cidade aberta (1945), Paisà9 (1946) e Alemanha, ano zero10 (1948). 

Em termos de reconhecimento, nenhum se compara à Roma, cidade aberta, contudo os 

outros dois filmes que compõem a trilogia também tiveram seus méritos reconhecidos, 

sendo Paisà considerado uma das representações mais fiéis da degradação humana no 

contexto de guerra e Alemanha, ano zero um retrato desalentador e áspero desse contexto, 

encerrando a trilogia com um tom pessimista (CARLOS, 2011, p.18).  

 Após a “Trilogia da Guerra” e o filme O Amor, seus críticos vão apontar um 

rompimento de Rossellini com o neorrealismo italiano, tendo em vista uma retração de 

filmes ligados a uma crônica do cotidiano e a preocupação com um realismo social e a 

emergência de filmes com histórias cada vez mais relacionadas à religiosidade, ao interior 

dos personagens e mensagens morais (BAZIN, 1971, p.96). Dessa fase os exemplos mais 

marcantes são Francisco, Arauto de Deus (1950), que narra a vida de São Francisco de 

Assis e que foi chancelado pela Igreja católica e Europa 51 (1952), que narra a história 

de uma mulher que abdica de seus bens materiais e na ajuda de pessoas carentes após a 

morte do filho.  

 Contudo tal crítica deve ser relativizada, tendo em vista que um movimento 

cinematográfico não se resume apenas a características formais e estáticas em termos de 

estética e temática (CARLOS, 2011, p.24). Outros autores vão apontar que mesmo que 

Rossellini não fosse mais associado ao movimento cinematográfico que o tornou 

                                            
9 Paisà é um filme composto por seis episódios que tratam da relação dos Aliados, especificamente os 

estadunidenses, com os italianos no contexto da liberação da dominação nazista. Os episódios são 

nomeados a partir da cidade/região em que a ação tem lugar: Sicília, Nápoles, Roma, Florença, Apeninos 

Emilianos e Porto Tolle.  
10 Alemanha, ano zero é um filme que conta a história de Edmund, um garoto de 12 anos que vaga por uma 

Berlim devastada buscando ajudar na sobrevivência de sua família, principalmente o pai doente.  



26 
 

 

mundialmente conhecido, o cineasta conseguiu alcançar novas formas de inovar em 

filmes como Viagem à Itália (1954), no qual há um esvaziamento da ação e um enfoque 

nos dilemas psicológico dos personagens na relação com o mundo que os cerca 

(CARLOS, 2011, p.21). Nos parece que Andre Bazin, em seu texto In defense of 

Rossellini (1971), encerra a questão sobre a relação entre Rossellini e o neorrealismo 

italiano: 

Se minha análise estiver correta, segue-se que o termo neorrealismo nunca 

deveria ser usado como substantivo, exceto para designar os diretores 

neorrealistas como um corpo. O neorrealismo, como tal, não existe. Existem 

apenas diretores neorrealistas - sejam eles materialistas, cristãos, comunistas 

ou o que for. [...] Eu iria ainda mais longe e diria que de todos os diretores 

italianos Rossellini fez o máximo para ampliar as fronteiras da estética 

neorrealista. Eu disse que não existe tal coisa como neorrealismo puro. A 

atitude neorrealista é um ideal que se pode abordar em maior ou menor grau. 

Em todos os filmes denominado neorrealistas, ainda há traços do realismo 

tradicional - espetacular, dramático ou psicológico. Todos eles podem ser 

divididos nos seguintes componentes: realidade documental mais outra coisa, 

esse algo mais sendo a beleza plástica das imagens, o sentido social, ou a 

poesia, a comédia e assim por diante. Você procuraria em vão nas obras de 

Rossellini por alguma tal distinção de evento e efeito pretendido. Não há nada 

em seus filmes que pertencem à literatura ou à poesia, nem mesmo um traço 

de "o belo" no sentido meramente agradável da palavra. Rossellini dirige os 

fatos. (BAZIN, 1971, p.99-100, tradução nossa) 

 Outro aspecto marcante da trajetória de Rossellini foi sua relação com a televisão, 

entendida por ele como uma ferramenta para realizar a utopia de ensinar História de forma 

didática e massificada. Ao longo de quase 10 anos, iniciando em 1966, começa a produzir 

telefilmes que apresentam diversos personagens históricos ao grande público, como O 

Absolutismo – A Ascensão de Luís XIV (1966) (considerado o mais relevante do período), 

Sócrates (1971), Blaise Pascal (1972), Santo Agostinho (1972) e Descartes (1974), filmes 

que demonstraram um grande rigor em termos de encenação e atingiram “um grande 

público, confirmando sua vocação pedagógica” (CARLOS, 2011, p.31).     

 Sendo uma figura pública de inegável relevância na história do cinema, Roberto 

Rossellini inspira paixões e ódios em relação à sua trajetória, atrelando sua carreira 

cinematográfica com os momentos de sua vida, por vezes marcada por seus polêmicos 

relacionamentos amorosos. Porém, sem dúvidas, o cineasta, que viveu uma carreira de 

metamorfoses, contribuiu enormemente para uma “escrita visual” das histórias da Itália, 

do mundo e do cinema, influenciando outros cineastas e movimentos cinematográficos 

como a Nouvelle Vague francesa e o Cinema Novo brasileiro.   

 Após traçar o panorama sobre Rossellini, reiteramos a centralidade de Roma, 

cidade aberta, objeto principal dessa pesquisa e das sequências didáticas propostas, 

apresentando alguns dos principais temas e características estéticas do filme que dialogam 
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com o movimento do neorrealismo italiano. O filme é um dos mais famosos da história 

do cinema e o jornalista Humberto Saccomandi, nos fornece pistas do porquê:   

Um filme pode atingir a consagração essencialmente em três níveis: pelas suas 

qualidades cinematográficas (valor artístico), pela sua importância como 

documento de época (valor histórico) e, finalmente, por ter provocado ou 

deflagrado um movimento (valor político-social). São os poucos que reúnem 

todas essas qualidades. Um deles é ‘Roma, cidade aberta’, de Roberto 

Rossellini. Não é o primeiro filme Neorrealista. Nem talvez o melhor daquele 

movimento do cinema italiano do pós-guerra. Mas, por casualidade ou destino, 

‘Roma, cidade aberta’ é o Neorrealismo italiano. As identidades do filme e do 

movimento se confundem no imaginário do cinema. O mundo não seria mais 

o mesmo depois dele. (SACCOMANDI apud CARLOS, 2011, p.6) 

 Em acordo com o autor, acreditamos que o sucesso de Roma, cidade aberta foi 

provavelmente uma obra do acaso. Não se poderia prever que um filme sem amplos 

recursos financeiros, cuja película foi comprada no mercado negro tendo em vista a 

escassez da Guerra, que ia de encontro às produções hollywoodianas em voga no período 

e apresentando um reflexo da devastada sociedade italiana poderia se tornar um filme 

clássico e fundamental na história do cinema ao apresentar e representar o neorrealismo 

italiano para o mundo.  

 O filme se tornou internacionalmente reconhecido, recebendo prêmios na 

categoria de Melhor Filme no Grande Prêmio do Júri do Festival de Cannes, no Sindicato 

Nacional dos Jornalistas de Cinema Italianos, no Círculo de Críticos de Cinema de Nova 

York e sendo indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original, em 1946 (CARLOS, 2011, 

p.47). Na Itália o filme também fez sucesso, tendo sido número um de bilheteria na 

primeira temporada cinematográfica do pós-Guerra, entre setembro de 1945 e agosto de 

1946 (FABRIS, 2006, p.192). 

 O título do filme, Roma, cidade aberta faz referência ao momento histórico 

anterior as filmagens, em que a cidade é declarada “aberta” após a assinatura do acordo 

com os Aliados em 1943 e que transformou as até então tropas aliadas alemães em 

invasores. Em linguagem militar, “cidade aberta” significa uma declaração pública de 

representantes da cidade de que a mesma não oferecerá resistência à invasão para evitar 

bombardeios (CARLOS, 2011, p.41). Essa tentativa de preservação de Roma também foi 

solicitada pelo Papa Pio XII, que em carta ao presidente estadunidense Franklin D. 

Roosevelt datada de agosto de 1943, solicita que a cidade não fosse bombardeada11. 

Contudo, a narrativa do filme permite entrever a ambiguidade do título, tendo em vista as 

                                            
11 UOL. “Papa da 2ª Guerra pediu aos Aliados para poupar Roma de bombardeio”, 09 jun. 2010. Disponível 

em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2010/06/09/papa-da-2-guerra-pediu-aos-

aliados-para-poupar-roma-de-bombardeio.htm>. Acesso em 03 dez. 2018. 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2010/06/09/papa-da-2-guerra-pediu-aos-aliados-para-poupar-roma-de-bombardeio.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2010/06/09/papa-da-2-guerra-pediu-aos-aliados-para-poupar-roma-de-bombardeio.htm
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ações dos nazistas ao longo da película, como as perseguições, invasões e tortura que 

perpetram na cidade dita “aberta”. 

 Dentre os temas que são retratados pelo filme um se apresenta enquanto central: 

o papel do baixo clero da Igreja católica na resistência antifascista. Essa questão é 

personificada por Don Pietro Pellegrini, interpretado por Aldo Fabrizi, um padre que atua 

como membro ativo da resistência protegendo desertores, se envolvendo em estratégias 

para promover ações de resistência e, por fim, sendo assassinado pelos nazistas. Em uma 

das sequências mais memoráveis do filme, Don Pietro é interrogado e instigado a entregar 

informações sobre Giorgio Manfredi para um major nazista. No trecho do diálogo que 

destacamos a seguir, podemos perceber o discurso positivado em relação ao papel da 

Igreja católica na resistência. 

Major – Quer me fazer acreditar que não conhece suas verdadeiras atividades? 

Sua verdadeira identidade? 

Don Pietro – Só sei que é um homem que precisava da minha modesta ajuda. 

Major – Sim? Então lhe direi quem é. É um subversivo, um ateu, um inimigo 

seu. 

Don Pietro – Sou um padre católico. E acredito que quem combate pela justiça 

e a liberdade, caminha nos passos do Senhor, que são infinitos. (ROSSELLINI, 

1945) 

 Enquanto a instituição eclesiástica carregou um forte estigma no contexto do 

fascismo italiano por conta de acordos com Mussolini, como o Tratado de Latrão (1929), 

que encerrou a “Questão Romana”12, o filme Roma, cidade aberta ajudou a reestabelecer 

a imagem da Igreja católica no pós-Guerra. Sendo ou não determinante, o filme contribuiu 

com a sustentação, pelo menos no campo do imaginário social, de uma breve aliança entre 

o Partido Comunista e alas moderadas da Democracia Cristã, renascida após a queda de 

Mussolini, sendo ambos os grupos eleitos com aproximadamente 40% dos votos para a 

constituinte em 1946, estabelecendo um governo de conciliação (SCHILLING).  

 A centralidade da resistência enquanto prática e instituição clandestina do período 

da ocupação nazista, conforme representado no filme, ajudou a construir um mito da 

resistência antifascista na Itália enquanto redentora nacional, tendo demorado algumas 

décadas para ser analisado criticamente, de forma não romantizada. No filme a resistência 

é apresentada em diversos modus operandi: produção de jornais clandestinos, emboscada 

                                            
12 A Questão Romana foi uma disputa territorial entre o Estado italiano e a Igreja católica, que perdurou 

entre 1861, no contexto da Unificação italiana, e 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, que 

reconhecia a soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano, fornecia compensações financeiras por perdas 

territoriais e buscava normalizar as relações entre o Estado italiano e a Igreja católica. Fonte: Artigo 

“Tratado de Latrão” na Wikipedia em inglês. Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Lateran_Treaty>. Acesso em 01 dez. 2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lateran_Treaty
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para libertar prisioneiros, auxílio financeiro para as ações, esconderijos e outros. Os 

personagens que atuam na resistência nunca são representados a partir de um 

questionamento éticos ou sobre traições em benefício próprio. São representados 

enquanto homens abnegados, firmes em seu propósito e que morrem pela causa, sem 

entregar seus companheiros. 

 A sobrevivência também é um tema importante na película, se articulando com as 

dimensões da resistência, do colaboracionismo e do cotidiano. A questão da 

sobrevivência atrelada à resistência se concentra principalmente em três personagens 

masculinos: Don Pietro, Giorgio Manfredi e Francesco, mas principalmente Manfredi, 

interpretado por Marcello Pagliero, apresentado enquanto um dos chefes do Comitê de 

Liberação Nacional e que passa o filme inteiro sendo perseguido pelo major nazista, tendo 

que recorrer ao auxílio de outros para se esconder da perseguição, sendo posteriormente 

capturado em uma emboscada.  

 A personagem Marina, interpretada por Maria Michi, uma cantora que é amante 

de Manfredi, personifica o colaboracionismo enquanto sobrevivência, mas também 

enquanto alienação, pois busca no luxo, no conforto e no vício proporcionado pela aliança 

com nazistas uma forma de sobreviver às condições precárias de vida em um contexto de 

guerra. Em uma cena em que discute com o seu então amante, Marina explica suas 

motivações: 

Sim, tive amantes, claro. O que eu deveria fazer? Como acha que comprei estes 

móveis, estas roupas, tudo? Com meu salário? Meu salário só dá para meias e 

cigarros. Eu fiz como fazem todas. É a vida. [...] A vida é feia, suja. Eu conheço 

a miséria e ela me assusta. Se não tivesse feito o que fiz, talvez tivesse casado 

com um ferroviário e morreria de fome. Eu, meus filhos e ele. (ROSSELLINI, 

1945) 

 Já Pina, interpretada por Anna Magnani, personifica a resistência no cotidiano. É 

a mulher, mãe e esposa grávida que corre atrás da comida pra alimentar a família, mesmo 

que para isso tenha que roubar, participando do assalto de uma padaria. Além disso Pina 

apoia a resistência, ainda que não participe diretamente da mesma, sempre demonstrando 

sua raiva dos nazistas e buscando proteger aqueles que ama da violência perpetrada pelos 

mesmos. Em seu diálogo com Don Pietro antes de seu casamento com Francesco, 

podemos entrever uma narrativa que dialoga diretamente com os sentimentos das classes 

populares italianas que sofreram com a guerra e a invasão: 

Eu estava apaixonada e ele é tão bom. Muitas vezes pensei que ele podia ter 

encontrado alguém melhor que eu, mais jovem, não uma viúva com um filho 

e sem um tostão. Tive de vender tudo para poder viver. E a vida fica cada vez 

pior. Como poderemos esquecer o sofrimento, as ansiedades, os medos? Cristo 

não nos vê? (ROSSELLINI, 1945) 
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 Em termos de aproximação estética com o neorrealismo italiano, o filme apresenta 

diversos elementos que dialogam com outras produções e que caracterizam o movimento: 

a ênfase no cidadão comum, temas sociais como a sobrevivência da classe trabalhadora, 

a utilização de atores não profissionais, o papel das crianças, o caráter visual quase 

documental, a filmagem em locações reais e a preocupação com o passado fascista e a 

devastação do país no pós-Guerra (KREUTZ, 2018). O caso de Roma, cidade aberta se 

torna exemplar na análise do neorrealismo por assumir um “senso de autenticidade” 

(STILLE, 1999) no entre lugar da ficção e do documentário. Stille explica que essa 

realização no filme se deu pelo trabalho de Rossellini em tentar capturar fidedignamente 

a experiência da sociedade italiana com a invasão alemã, ainda latente.  

 Assim que as tropas alemãs partiram, Rossellini entrou em ação. Coletando 

anedotas e histórias que ouviram durante e após a ocupação, ele e [Sergio] 

Amidei criaram um filme ficcional repleto de incidentes reais e pessoas reais. 

Filmado enquanto a guerra ainda grassava no norte da Itália, com inúmeras 

cenas nas ruas recentemente evacuadas de Roma, o filme captura a dor, a raiva 

e a humilhação da cidade ocupada de uma forma extremamente palpável. Em 

um ponto, escreve Gallagher, uma multidão de espectadores teve que ser 

impedida de atacar figurantes vestidos com uniformes alemães. (STILLE, 

1999) 

 Nesse capítulo procuramos articular o movimento cinematográfico do 

neorrealismo italiano com seu contexto de produção, a ascensão e queda do regime 

fascista na Itália. Apresentamos também a trajetória de Roberto Rossellini e uma análise 

dos temas e características de seu principal filme, Roma, cidade aberta de forma a 

enriquecer a análise construída. Dessa maneira esperamos ter contribuído para um 

entendimento mais amplo sobre o que é o fascismo, caracterizando-o em seu momento 

histórico na Itália e sobre a relevância do neorrealismo italiano enquanto produto desse 

contexto. 
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3 CINEMA E ENSINO DE HISTÓRIA: UMA RELAÇÃO POTENTE E 

OPORTUNA 

 O cinema tem sua emergência contemporaneamente à ocorrência da ampliação 

das escolas primárias de massa na Europa: nas décadas finais do século XIX. Contudo, a 

imbricação entre esses fenômenos produzidos nas sociedades europeias ainda demoraria 

algumas décadas para se efetivar. Em um momento inicial, regimes totalitários como o 

da União Soviética e da Alemanha nazista foram os primeiros a se engajar intensamente 

no uso do cinema enquanto potencial educador (ou doutrinador) das massas 

(MOCELLIN, 2009, p.9-10) numa perspectiva de disseminação de suas ideologias. 

 Na perspectiva escolar, diversos movimentos tentaram impulsionar o uso das 

mídias audiovisuais em sala de aula, sejam produtoras de filmes didáticos, pesquisas 

acadêmicas ou a ação individualizada de professores ainda nas primeiras décadas do 

século XX. Contudo, a generalização dessa prática pelo sistema escolar não se 

desenvolveu proficuamente. Apesar de ser tema de debate ao longo do século XX, apenas 

a partir da década de 1980 que a relação entre cinema e ensino vai ser desenvolvida 

enquanto política pública educacional em países europeus e norte-americanos, estimulada 

também pela Declaração de Grunwald.13 

 Um dos empecilhos na concretização dessa relação é a percepção social 

equivocada de que o cinema é meramente instrumento de entretenimento, distração e 

emoção das massas, entendido, portanto, enquanto continuidade do momento em que 

emergiu na década de 1890. Não negamos tal dimensão e acreditamos em sua importância 

inclusive no trabalho em sala de aula. Como nos diz Duarte (2009): 

Vale lembrar que tomar filmes como objeto de estudo não implica negar a 

magia e o encantamento que eles provocam em seus espectadores. Não é 

preciso recusar ao filme sua condição de arte (enquanto expressão de ideias e 

sentimentos) para entendê-lo como um produto cultural que reflete e veicula 

valores e crenças das sociedades em que está imerso. Em nossas análises, assim 

como no uso de filmes em contexto educativo, não nos cabe despedaça-lo, 

destrincha-lo em fragmentos insignificantes e descontextualizados até que 

percam o encanto e o poder de sedução. Ver e interpretar filmes implica, acima 

de tudo, perceber o significado que eles têm no contexto social do qual 

participam. (DUARTE, 2009, p.92) 

 Desafortunadamente, por muitas vezes os professores que não fazem uma reflexão 

aprofundada sobre o uso de mídias audiovisuais em sua prática profissional, seja por falta 

                                            
13 A Declaração foi publicada em 1982 a partir dos debates do I Simpósio Internacional de Educação 

Midiática da Unesco e expressava a necessidade de implementação de política educacionais relativas à 

educação para as mídias (MOCELLIN, 2009, p.33).  
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de formação específica e/ou de condições de trabalho precarizadas, acabam por se 

apropriar de um uso desacertado do cinema em sala de aula ao propor uma “aula com 

filme” enquanto aula que não vai ter conteúdo, um momento de relaxamento no fim do 

bimestre e demanda dos estudantes apenas a observação passiva de uma película em sua 

totalidade, reforçando a visão exposta acima, que naturaliza as ideias vinculadas através 

das mídias audiovisuais. 

Dessa maneira, por diversas vezes o cinema é utilizado na aula de História como 

ilustração ou “ressureição histórica” do conteúdo que está sendo trabalhado 

(BITTENCOURT, 2008, p.372). Contudo, como nos diz Marc Ferro (1992), não 

devemos: 

[...] procurar somente nelas [nas imagens] exemplificação, confirmação ou 

desmentido de um outro saber, aquele da tradição escrita. Considerar as 

imagens tais como são, com a possibilidade de apelar para outros saberes para 

melhor compreendê-las. (FERRO, 1992, p.86) 

Portanto, o cinema tem uma linguagem própria que não deve ser ignorada no 

trabalho em sala de aula e que não deve servir de “confirmação” de uma fonte escrita, tal 

qual um documento de época ou um livro didático. Nesse sentido é fundamental 

ressaltarmos que o filme é composto por diversas dimensões e vozes que atravessam sua 

produção e que, portanto, tornam esse produto extremamente complexo, seja em seu todo 

ou suas partes. Sendo assim, não podemos reduzir um filme apenas ao seu aspecto 

imagético, sonoro, discursivo ou estético: é a confluência dessas vertentes que torna o 

filme o que é. Quando tratamos de filmes, especialmente filmes históricos, como é o caso 

dessa pesquisa, uma questão se apresenta: a necessidade de trabalhar o filme como uma 

construção e não como reprodução objetiva de uma realidade passada. Como nos diz 

Araújo (1995): 

Justamente porque o acesso às imagens é tão fácil e direto, tendemos a acreditar 

que não existe entre os filmes e a nossa vida uma separação objetiva, e que os 

filmes apenas reproduzem fatos da realidade, de maneira mais ou menos 

agradável, mas apenas isso. (ARAÚJO, 1995, p.7) 

Se utilizado a partir desta perspectiva equivocada, o filme perde o caráter 

pedagógico em sua apropriação e a justificativa de seu uso acaba sendo a de ilustração do 

conteúdo curricular já trabalhado em sala. O trabalho pedagógico com o cinema deve ser 

construído a partir de objetivos claros, da percepção dos filmes enquanto fontes históricas 

passíveis de análise crítica e da possibilidade em construir instrumentos analíticos com 

os estudantes em suas relações com as mídias dentro e fora das escolas. Nesse sentido, 
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não há apenas uma maneira de se operar com os filmes em sala de aula, pois a metodologia 

de trabalho vai depender dos objetivos da proposta didática. 

O professor de História, em seu trabalho de análise de fontes, deve partir do 

entendimento de que o filme é tanto “monumento” quanto “documento”. Esses conceitos 

estão presentes nas obras de Jacques Le Goff (1990) e Michel Foucault (2008), nas quais 

o entendimento é de que os monumentos são heranças do passado e os documentos são 

escolhas do historiador. A ideia é desconstruir o documento enquanto monumento, tendo 

em vista que: 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto 

da sociedade que o fabricou segundo as relações de força que aí detinham o 

poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória 

coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno 

conhecimento de causa. (LE GOFF, 1990, p.470) 

 Nesse sentido, o filme é um documento-monumento que não deve ser analisado a 

luz de uma ideia de verdade, mas sim a partir das suas condições históricas de produção. 

A crítica das fontes é essencial no trabalho do professor, e com o cinema não é diferente, 

o que implica numa perspectiva em que a ingenuidade não tem espaço e sim a busca pelas 

intencionalidades dos agentes históricos em produzir determinadas visões acerca do 

passado. 

Segundo Napolitano (2004, p.28-30), o uso didático-pedagógico do cinema se 

desdobra em três possibilidades: abordagem através do conteúdo, da linguagem e/ou da 

técnica. As duas primeiras possibilidades nos parecem mais potentes para pensar o ensino 

de História. No caso do cinema na relação com o conteúdo, este pode ser explorado 

através do filme enquanto fonte e do filme enquanto texto-gerador. No primeiro caso, o 

professor utiliza o filme direcionando o debate e a análise para os elementos internos da 

obra (roteiro, personagens, narrativa, valores morais, ideológicos, etc.), enquanto no 

segundo caso o professor utiliza o filme para abordar questões e temas (políticos, 

culturais, sociais, etc.) suscitados pela obra.  

Acerca do uso pela linguagem, o autor destaca duas dimensões: educar o olhar do 

espectador e interagir com outras linguagens. Na perspectiva de educar o olhar, este se 

relaciona com a interação com formas narrativas e recursos expressivos, enquanto a 

interação com outras linguagens articula o cinema e linguagens visuais, gestuais e verbais 

de forma a decodificá-las. O uso pela técnica envolve dimensões como a filmagem (seus 

materiais, recursos técnicos e efeitos), a revelação e conservação da película (processos 
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físicos e químicos, restauração, revelação), a edição e pós-produção (efeitos especiais, 

sincronização imagem-som) e o marketing (distribuição, exibição). 

 No Brasil, as primeiras investidas no sentido do trabalho com o cinema derivam 

da corrente da Escola Nova14, movimento intelectual no campo educacional que 

intencionava romper com práticas pedagógicas tradicionais de ensino. Dentre as 

percepções desse movimento estava a convicção no potencial do cinema enquanto prática 

pedagógica inovadora e a necessidade de aproximação entre a escola e os meios de 

comunicação, o que não resultou em mudanças significativas no ambiente da sala de aula, 

não se instituindo enquanto atividade regular no ensino básico.  

Tal movimento ganha impulso na ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo 

(1937-1945), enquanto projeto de construção de uma identidade nacional através da 

produção e difusão de uma cultura considerada essencialmente brasileira. Isso se dá 

através da criação de órgãos como o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), que 

funcionou entre 1936 e 1967, atrelando o cinema à educação nas mais diversas áreas do 

saber, como as ciências naturais, ciências humanas, artes e ofícios.  

O INCE foi criado a partir da reformulação do Ministério da Educação e Saúde, 

no artigo 40 da Lei nº 378 de 13 de janeiro de 193715, mas a permissão para seu 

funcionamento já tinha sido fornecida por Vargas no ano anterior. Duas figuras centrais 

desse processo foram Edgard Roquette-Pinto e Humberto Mauro, o diretor do Instituto 

entre 1936 e 1947 e seu principal cineasta, respectivamente, os quais influenciaram 

diretamente no desenvolvimento exponencial da instituição. Acerca da gestão de 

Roquette-Pinto e da atuação de Humberto Mauro no INCE, nos diz Schvarzman (2004): 

A primeira [fase da história do INCE] é referente aos 10 primeiros anos, 

quando Roquette-Pinto foi seu diretor. De acordo com a autora, os filmes 

produzidos nessa época correspondiam ao objetivo de reinventar o Brasil, 

“mostrando a natureza exuberante e o homem primitivo como marcas de nossa 

nacionalidade, descobertas científicas, biografias de heróis da nação, riquezas 

da natureza, da cultura e ensinamentos técnicos”. Essa época é creditada ao 

que chamou de Brasil “extraordinário”, caracterizada pela “harmonização dos 

conflitos e unificação da identidade nacional, numa história povoada de heróis 

sábios, onde a nação emerge como expressão viva e extensão da natureza”. 

Nesses 10 primeiros anos, Humberto Mauro produziu cerca de 240 filmes. 

(SCHVARZMAN, 2004, p.303 apud CARVALHAL, 2009)  

 

                                            
14 Dentre os principais intelectuais dessa corrente podemos citar Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, 

Afrânio Peixoto e Edgard Roquette Pinto (MOCELLIN, 2009, p.10) 
15 “Art. 40. Fica creado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, destinado a promover e orientar a 

utilização da cineamatographia, especialmente como processo auxiliar do ensino, e ainda como meio de 

educação popular em geral.” Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/LEIS/1930-

1949/L0378.htm> . Acesso em 02 dez. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/LEIS/1930-1949/L0378.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/LEIS/1930-1949/L0378.htm
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 A partir dessas considerações, podemos inferir que as produções audiovisuais com 

conteúdos históricos eram de grande relevância nas produções do INCE, projetando a 

construção de uma identidade nacional. Dentre as produções de Humberto Mauro 

destacamos O Descobrimento do Brasil (1936), Os Inconfidentes (1936), Os 

Bandeirantes (1940) e O Despertar da Redentora (1942)16.  

Tais filmes dialogam com uma história oficial e uma historiografia tradicional 

com enfoque numa “história dos grandes homens” que teriam ajudado na construção da 

nação brasileira: portugueses (na conquista e civilização do território), inconfidentes 

(contra o domínio colonial), bandeirantes (na expansão territorial brasileira) e a Princesa 

Isabel (na abolição da escravidão). Narrativa histórica que é filha de seu tempo e que 

exclui a atuação de indígenas e africanos nessa construção histórica, entendidos como 

seres passivos e coisificados que sofrem as ações, sendo escravizados ou libertos pelos 

demais. 

 Contudo, por mais forte que a instituição tenha sido em sua primeira década de 

atuação, produzindo uma vultuosa quantidade de material audiovisual, a difusão do 

material produzido, entre curtas e longas metragens, atingiu de forma desigual as escolas 

em todo o território nacional. A região Sudeste foi a mais privilegiada em termos de 

equipamentos, cópias e exibições fornecidos, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, 

distrito federal na época e espaço em que as atividades do INCE estavam alocadas.  

Segundo dados do arquivo de Roquette-Pinto, no final da década de 1930, dos 

1391 projetores nas escolas, aproximadamente 27,6% estavam em escolas no Rio de 

Janeiro, 25,4% em São Paulo, 18,6% em Minas Gerais e apenas 0,3% no Amazonas e 

0,07% em Sergipe (adaptado de CARVALHAL, 2009). Portanto, apesar de inovadora, a 

proposta do INCE em produzir e difundir material audiovisual com propósitos didáticos 

acabou por se restringir a localidades consideradas centrais, revelando uma disparidade 

de acesso as fontes produzidas. 

Já no contexto da redemocratização, a partir de 1985, a relação entre ensino de 

História e cinema é influenciada pelos debates historiográficos acerca da multiplicidade 

de fontes históricas, ao reconhecer a importância do uso da diversidade de vestígios, e 

não apenas do documento escrito nas práticas pedagógicas. Isto pode ser observado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), currículo educacional brasileiro à nível federal 

                                            
16 Essas produções se encontram disponíveis para livre acesso no YouTube ao pesquisar o nome do cineasta, 

e podem ser utilizadas no trabalho em sala de aula para pensar concepções históricas e historiográficas 

sobre os eventos e as transformações na percepção sobre os mesmos. 
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a partir de 1998, para a disciplina História no terceiro e quarto ciclo do Ensino 

Fundamental (antiga 5ª a 8ª série), em 1998, instituída enquanto política pública 

educacional a nível federal. Acerca do uso do cinema em sala de aula, nos diz o 

documento: 

Um filme abordando temas históricos ou de ficção pode ser trabalhado como 

documento, se o professor tiver a consciência de que as informações extraídas 

estão mais diretamente ligadas à época em que a película foi produzida do que 

à época que retrata. É preciso antes de tudo ter em mente que a fita está 

impregnada de valores, compreensões, visões de mundo, tentativas de 

explicação, de reconstituição, de recriação, de criação livre e artística, de 

inserção de cenários históricos construídos intencionalmente ou não por seus 

autores, diretores, produtores, pesquisadores, cenógrafos etc. [...] Todo esforço 

do professor pode ser no sentido de mostrar que, à maneira do conhecimento 

histórico, o filme também é produzido, irradiando sentidos e verdades plurais. 

São valiosas as situações em que os alunos podem estudar a história do cinema, 

a invenção e a história da técnica, como acontecia e acontece a aceitação do 

filme, as campanhas de divulgação, o filme como mercadoria, os diferentes 

estilos criados na história do cinema, a construção e recriação das estéticas 

cinematográficas etc. (BRASIL, 1998, p.88-89) 

 Nesse sentido, os PCN apresentam uma perspectiva crítica no trabalho dos 

professores com o cinema em sala de aula ao considerar a historicidade, a ideologia que 

permeia o filme, a relação com a produção e, portanto, as potencialidades dessa prática 

para a construção do conhecimento histórico escolar. Apesar dessa política pública 

educacional estimular o uso do cinema, não nos é possível, no limite desse trabalho, 

dimensionar o crescimento dessa prática nas salas de aula pelo Brasil, ainda que o tema 

tenha sido cada vez mais discutido nas universidades e cursos de formação de professores 

voltados para a educação básica. 

Algumas questões nos parecem necessárias de ser consideradas ao refletirmos 

acerca das potencialidades da relação entre o cinema e o ensino de História. Dentre estas, 

destacamos a importância do papel da escola na educação para as mídias; a não primazia 

da escola frente ao conhecimento histórico e a não passividade do espectador frente ao 

que assiste.  

Acerca da educação para as mídias, a escola deve compreender que uma de suas 

funções sociais é a de construir com os estudantes ferramenta de análise crítica dos 

objetos de consumo audiovisuais, sejam estes filmes, séries, novelas, vídeos no YouTube 

ou telejornais. Essa relação da educação com as mídias pode ser entendida através de 

conceitos-chave formulada por instituições canadenses que atuam no lobby do letramento 

midiático: os meios de comunicação são construções; a audiência negocia significados; a 

produção midiática traz implicações comerciais; os meios de comunicação constroem a 



37 
 

 

realidade; toda produção midiática contem mensagens ideológicas e juízos de valor; os 

meios de comunicação têm poder social e político (MOCELLIN, 2009, p.35-37). 

Outra contribuição dos PCN é evidenciar que a escola não é o único espaço em 

que os estudantes têm contato com informações e saberes relacionados com a História e 

que, portanto, a escola deixou de ser entendida enquanto espaço único de difusão do 

conhecimento histórico. Em um mundo cada vez mais mediado por mídias audiovisuais, 

como o YouTube, por exemplo, o professor passa a “competir” com discursos externos à 

escola que questionam e por muitas vezes se contrapõem ao conhecimento histórico 

escolar. Em conformidade com Mocellin (2009, p.11), entendemos que é impossível 

eliminar a influência externa no processo educacional e que a perspectiva do professor 

deve ser mais de articulação do que enfrentamento dessas informações, de forma a 

potencializar o papel críticos dos estudantes no contato com as mídias.  

Já Duarte (2009) explicita a importância das teorias da recepção da década de 

1980, que evidenciam, se contrapondo ao entendimento do espectador enquanto sujeito 

passivo, a possibilidade de interação ativa do espectador. O espectador passa a ser 

entendido não mais como aquele que apenas observa, assiste, presencia algo, mas alguém 

que reflete e produz significados a partir de suas crenças, valores e saberes enquanto 

sujeito social.  

Nessa perspectiva, o filme será interpretado, não apenas apropriado passivamente. 

Isso significa dizer que a interpretação ocorre em um processo complexo que envolve a 

mediação entre “informações e saberes constituídos em nossa experiência de vida e as 

informações e saberes adquiridos na experiência com artefatos audiovisuais (...)” 

(DUARTE, 2009, p.60).  No trabalho em sala de aula, essa dimensão é fundamental na 

construção da proposta pedagógica, pois ela deve, impreterivelmente, envolver os 

estudantes, suas visões de mundo e as reflexões construídas coletivamente por eles acerca 

do filme, numa ideia de comunidade imaginativa (WHITE, 1998 apud DUARTE, 2009, 

p.63) que produz significados, leituras e formas de ver o filme após o mesmo, no contato 

entre suas percepções e as do outro. Nos diz Trovão (2017) acerca dessas interpretações: 

Em síntese, “a verdade” sobre o filme, sua “real” interpretação não é acessível 

da mesma forma como “a verdade” sobre o que aconteceu no passado é 

impossível de ser determinada pela História. Porém as interpretações 

realizadas a partir da análise fílmica permitem pensar novos problemas 

históricos e estabelecer relações com o presente vivido. (TROVÃO, 2017, 

p.11)  
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Portanto, conforme apresentado, o uso do cinema no ensino de História no Brasil 

não é recente, vem sendo debatido desde a segunda década do século XX, o que, contudo, 

não se desdobrou em políticas públicas de estímulo à prática. Já no início do século XXI 

esse debate ganha novo fôlego com a facilitação do acesso as mídias audiovisuais através 

da Internet e as discussões acadêmicas em torno do tema, o que reverbera nas salas de 

aula. Através desse debate procuramos evidenciar a importância do uso do cinema no 

ensino e alguns cuidados e possibilidades que podem ser explorados pelos professores em 

sua prática pedagógica de forma a tornar o ensino de História mais pleno de significados 

para os estudantes. 
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4 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

Disciplina: História 

Nível de ensino: Ensino Médio 

Ano/Série: 3º ano 

 

4.1. AULAS 1 E 2: FASCISMOS NA EUROPA 

Duração: 100 minutos 

Objetivo Geral:  

• Compreender os movimentos de ascensão fascista na Itália e Alemanha a partir 

do contexto do pós-Primeira Guerra. 

Objetivos Específicos: 

• Compreender as consequências do pós-Primeira Guerra para os países derrotados. 

• Identificar especificidades do processo de ascensão do nazismo na Itália. 

• Identificar especificidades do processo de ascensão do nazismo na Alemanha. 

• Reconhecer características comuns e diferentes entre o fascismo na Alemanha e 

na Itália. 

• Debater sobre o recrudescimento do fascismo nas Américas e na Europa. 

• Produzir um conjunto de imagens sobre o fascismo a partir de pesquisa histórica. 

Conceitos/Noções:  

• Fascismo 

• Militarismo 

• Arianismo 

• Xenofobia 

• Antissemitismo  

• Regimes autoritários 

• Liberalismo 

• Ultranacionalismo 

• Corporativismo 
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Conteúdos:  

• Primeira Guerra Mundial 

• Crise do liberalismo 

• Ascensão do fascismo na Itália e Alemanha 

• Características do fascismo na Itália e na Alemanha 

Procedimentos e Estratégias:  

• Iniciar a aula apresentando o tema que será trabalhado inicialmente no conjunto de 

aulas acerca da primeira metade do século XX: a ascensão do fascismo na Itália e na 

Alemanha no contexto posterior ao fim da I Guerra Mundial. Questionar os estudantes 

acerca de seus conhecimentos prévios sobre o tema. Em seguida apresentar o trecho 

referente ao Manifesto Futurista (1909), questionando os estudantes sobre quais 

aspectos podem ser relacionados com um discurso fascista. Em seguida explicar o 

contexto de produção do Manifesto. (20 minutos) 

• Em seguida, explicar o contexto do pós-Primeira Guerra para os países derrotados, 

principalmente Alemanha, cuja crise social e moral e o desemprego, por exemplo, 

favoreceu a emergência de discursos antiliberais e antidemocráticos como resposta à 

crise. Sobre a Itália, apresentar o trecho de discurso de Mussolini e pedir que os 

estudantes apontem características do que poderia ser considerado o fascismo italiano. 

Construir um quadro coletivamente com tais características, explicando a ascensão de 

Mussolini e a simbologia dos fascios. Apresentar o discurso de Hitler em 1923, antes 

de sua ascensão ao poder e pedir que os estudantes apontem características do que 

poderia ser considerado o nazismo, construindo um novo quadro. Apresentar outras 

características que não tenham aparecido no discurso, tais como: antissemitismo, 

xenofobia, corporativismo e militarismo. Explicitar algumas diferenças entre o regime 

fascista italiano e o regime nazista alemão, diferenciando também regimes autoritários 

e totalitários. Destacar a afirmação de Hitler de que o nazismo não é de esquerda, 

apesar do nome nacional-socialista.  (35 minutos) 

• Explicar aos estudantes que iremos assistir trechos do filme Roma, cidade aberta, 

apresentando a sinopse da obra, seu contexto de produção (análise externa) e o porquê 

de seu título.  Apresentar algumas cenas do filme que dialogam com características do 

nazi-fascismo: a perseguição e prisão de opositores; o discurso de superioridade racial 

dos arianos e a tortura dos opositores.  Após a reprodução das cenas, dialogar com os 
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estudantes acerca dos elementos apresentados que se destacaram (diálogos, ações, 

personagens, estética, representações, sonoplastia), questionando-os também sobre 

quais características apresentadas se relacionam com os regimes nazifascistas. (25 

minutos) 

• Iniciar o fechamento da aula debatendo com os estudantes acerca do recrudescimento 

do neonazismo e do fascismo nas Américas e na Europa: suas motivações, estratégias 

políticas, agentes e movimentos antifascistas. Questionar se tais movimentos podem 

ser considerados representativos da liberdade de expressão ou se devem ser 

combatidos enquanto discursos de ódio. (20 minutos) 

Recursos Didáticos:  

• Projetor 

• Notebook 

• Caixas de som 

• Quadro de giz / branco 

• Trechos selecionados do filme Roma, cidade aberta 

• Trechos de discursos de Hitler e Mussolini e do Manifesto Futurista 

Avaliação: 

• Os estudantes deverão produzir, em grupos, um conjunto de imagens (charges, 

histórias em quadrinhos, imagens digitais, fotografias, desenhos, pinturas etc.) 

com o objetivo de fazer uma comparação entre características do nazi-fascismo 

no contexto da primeira metade do século XX e na atualidade, com a ascensão do 

neonazismo e da extrema-direita ao poder. As imagens produzidas deverão ser 

acompanhadas de uma lauda com a pesquisa histórica que embasou a elaboração 

das imagens. As imagens serão apresentadas para os demais estudantes na semana 

posterior ao fim das temáticas trabalhadas. 
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Fotogramas das cenas selecionadas: 

Fotograma 1 – 71’34’’ 

 
Fonte: ROSSELLINI, 1945 

 

Fotograma 2 – 88’07’’ 

 
Fonte: ROSSELLINI, 1945 

 

Fotograma 3 – 91’52’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 
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Trechos de discursos de Hitler e Mussolini e do Manifesto Futurista: 

 Quando eu me encarregar da Alemanha, terminarei com os tributos ao exterior e com o 

Bolchevismo em casa.” [...] 

“Bolchevismo”, o chefe dos Camisas Pardas, os Fascistas da Alemanha, continua, me 

olhando maliciosamente, “é nossa maior ameaça. Acabe com o Bolchevismo na 

Alemanha e você restaura o poder de 70 milhões de pessoas.” [...] 

“O Tratado de Versalhes e o Tratado de Saint Germain são mantidos vivos pelo 

Bolchevismo na Alemanha. O Tratado de Paz e o Bolchevismo são duas cabeças de um 

mesmo monstro. Nós devemos decapitar ambas.” [...] 

“Por que”, eu perguntei a Hitler, “você se considera um Nacional Socialista, já que o seu 

programa partidário é a própria antítese daquilo que comumente se entende por 

socialismo?” 

“Socialismo”, ele replicou, baixando sua xícara de chá, belicosamente, “é a ciência de 

lidar com o bem-estar comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. 

Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu vou tomar o socialismo 

dos socialistas. 

“Socialismo é uma antiga instituição ariana, germânica. Nossos ancestrais alemães 

tinham algumas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem-estar comum. O 

marxismo não tem direito de se disfarçar de socialismo. Socialismo, ao contrário do 

marxismo, não repudia a propriedade privada. Ao contrário do marxismo, não envolve a 

negação da personalidade, e ao contrário do marxismo, é patriótico. 

Trechos da entrevista de Adolf Hitler para o The Guardian, 1923. Traduzido por 

Thays Merolla Piubel. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/17/greatinterviews1. Acesso 

em 15 nov. 2018.  

 

[...] 9. Nós queremos glorificar a guerra - única higiene do mundo - o militarismo, o 

patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o 

desprezo pela mulher. 

10. Nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda natureza, e 

combater o moralismo, o feminismo e toda vileza oportunista e utilitária. [...] 

É da Itália, que nós lançamos pelo mundo este nosso manifesto de violência arrebatadora 

e incendiária, com o qual fundamos hoje o "futurismo", porque queremos libertar este 

https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/17/greatinterviews1
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país de sua fétida gangrena de professores, de arqueólogos, de cicerones e de antiquários. 

Já é tempo de a Itália deixar de ser um mercado de belchiores. Nós queremos libertá-la 

dos inúmeros museus que a cobrem toda de inúmeros cemitérios. 

Trechos do Manifesto Futurista, 1909. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Futurista. Acesso em 15 nov. 2018.  

 

O fascismo não crê, nem na possibilidade, nem na utilidade de uma paz perpétua. Só a 

guerra leva ao máximo de tensão todas as energias humanas e marca com um sinal de 

nobreza os povos que têm a coragem de afrontá-la.  

Para nós, fascistas, a vida é um combate contínuo e incessante. 

O princípio essencial da doutrina fascista é a concepção de Estado. Tudo no Estado, nada 

contra o Estado, nada fora do Estado. O indivíduo está subordinado às necessidades do 

Estado e, à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas, a liberdade 

do indivíduo se restringe cada vez mais. Nós representamos um princípio novo no mundo, 

representamos a antítese nítida, categórica, definitiva da democracia, [...] da monarquia, 

em suma [...] dos imortais princípios de 1789.” 

Trechos de discurso de Benito Mussolini. História, Sociedade & Cidadania, 9º ano, 

p.104. 

 

 

4.2. AULAS 3 E 4: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Duração: 100 minutos 

Objetivo Geral:  

• Compreender os desdobramentos da ascensão do nazi-fascismo ao poder no 

conflito da Segunda Guerra Mundial. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar as ações políticas do nazi-fascismo no período da Segunda Guerra 

Mundial. 

• Relacionar as ações políticas e as alianças nazifascistas com e contra sua 

ideologia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Futurista
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• Caracterizar o Holocausto enquanto genocídio. 

• Conceituar “genocídio” e conhecer exemplos históricos. 

• Debater acerca do dever de memória sobre o Holocausto. 

• Produzir um texto dissertativo sobre os desdobramentos do Holocausto a partir de 

fontes históricas pesquisadas. 

Conceitos/Noções:  

• Genocídio 

• Holocausto 

• Antissemitismo 

• Antifascismo 

• Espaço vital 

• Fascismo 

Conteúdos:  

• Segunda Guerra Mundial 

• Holocausto 

• Genocídio 

• Alianças políticas 

Procedimentos e Estratégias:  

• Iniciar a aula explicando que iremos trabalhar o tema da Segunda Guerra Mundial, 

menos sob a perspectiva dos teatros de operação e armamentos utilizados e mais 

sobre as estratégias, alianças, ideologias e violências do período. Apresentar cenas 

selecionadas do filme Roma, cidade aberta, que dialogam diretamente com o 

contexto da Segunda Guerra, tendo em vista ter sido filmado logo após a 

libertação de Roma dos nazistas pelos Aliados: ocupação dos territórios invadidos 

e as Blitzkrieg (guerras-relâmpago).  Após a reprodução das cenas, dialogar com 

os estudantes acerca dos elementos apresentados que se destacaram (diálogos, 

ações, personagens, estética, representações, sonoplastia), questionando-os 

também sobre as agências dos soldados nazistas, de civis e de membros da 

resistência que são apresentadas. (25 minutos) 

• Em seguida explicar o contexto anterior a Segunda Guerra, evidenciando as 

políticas de aliança da Alemanha nazista com a União Soviética (pacto de não-
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agressão), a política de apaziguamento que permitiu o expansionismo da 

Alemanha nazista na Europa e a invasão da Líbia pelas tropas fascistas de 

Mussolini. Relacionar o discurso de superioridade da raça ariana sobre os povos 

em territórios sob ocupação nazista, dando início a uma perseguição sistemática 

principalmente de judeus, mas também de comunistas, homossexuais, ciganos, 

etc., com prisões, criação de guetos e de campos de concentração para o uso de 

pessoas em trabalho forçado e extermínio, a chamada “Solução Final”. Explicar 

que o assassinato em massa de aproximadamente 6 milhões de judeus na Europa 

pelos nazistas é reconhecido como um genocídio, chamado de Holocausto ou 

Shoá. Apresentar o contexto de reconhecimento do Holocausto a partir dos 

julgamentos do Tribunal de Nuremberg. (25 minutos) 

• Explicar o conceito de genocídio para os estudantes, questionando-os sobre quais 

ações contra um povo podem ser classificadas como tal. Escrever suas falas no 

quadro. Apresentar as fases de um genocídio conforme definidas pela Iniciativa 

Internacional para os Crimes Estatais (ISCI, da sigla em inglês): desumanização, 

perseguição, segregação, debilitação sistemática do grupo, aniquilação maciça e 

eliminação da história comum (GORTAZÁR, 2017). Explicitar que tais fases não 

necessariamente são sequenciais e/ou imediatas, podem ocorrer ao longo do 

tempo. Perguntar aos estudantes se conhecem algum exemplo de genocídio 

cometido antes do Holocausto e um que acontece contemporaneamente. Explicar 

brevemente o genocídio dos rohingyas que vem acontecendo em Mianmar. (25 

minutos) 

• Para iniciar o fechamento da aula, apresentar as imagens do projeto “Yolocaust”, 

do artista Shahak Shapira, que sobrepõe imagens contemporâneas de pessoas no 

Memorial do Holocausto em Berlim com imagens reais do período do Holocausto. 

Questionar os estudantes acerca de suas impressões e sensações ao ver as imagens. 

Iniciar um debate acerca da importância do dever de memória sobre o Holocausto 

e sobre os revisionismos históricos que tem ocorrido. (25 minutos) 

Recursos Didáticos:  

• Projetor 

• Notebook 

• Caixas de som 

• Quadro de giz / branco 
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• Trechos selecionados do filme Roma, cidade aberta 

• Imagens do projeto “Yolocaust” de Shahak Shapira 

Avaliação: 

• Os estudantes deverão produzir textos dissertativos de no mínimo duas laudas 

acerca dos desdobramentos do Holocausto para a política internacional e para o 

povo judeu. A turma será dividida em quatro grupos, sendo cada grupo 

responsável por pesquisar e produzir um texto a partir de uma tipologia de fontes 

sobre o tema: 1. Imagens (fotografias, charges, propaganda etc.), 2. Cultura 

Material, 3. História Oral e 4. Fontes Audiovisuais (propaganda, filmes etc.). Os 

textos serão apresentados para os demais grupos na semana posterior ao fim das 

temáticas trabalhadas. 

Fotogramas das cenas selecionadas: 

Fotograma 4 – 04’50’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 

 

Fotograma 5 – 47’56’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 
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Imagens do projeto “Yolocaust”, de Shahak Shapira 

Imagem 1 – Yolocaust 1 

 

Fonte: <https://observador.pt/2017/01/20/yolocaust-uma-critica-a-quem-ri-onde-morreram-6-

milhoes-de-pessoas/> 

 

Imagem 2 – Yolocaust 2 

 

Fonte: <https://metro.co.uk/2017/01/19/powerful-images-that-show-why-holocaust-selfies-are-so-

disrespectful-6391091/> 

 

 

 

 

 

 

 

https://observador.pt/2017/01/20/yolocaust-uma-critica-a-quem-ri-onde-morreram-6-milhoes-de-pessoas/
https://observador.pt/2017/01/20/yolocaust-uma-critica-a-quem-ri-onde-morreram-6-milhoes-de-pessoas/
https://metro.co.uk/2017/01/19/powerful-images-that-show-why-holocaust-selfies-are-so-disrespectful-6391091/
https://metro.co.uk/2017/01/19/powerful-images-that-show-why-holocaust-selfies-are-so-disrespectful-6391091/
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Imagem 3 – Yolocaust 3 

 

Fonte: <http://www.dionisioarte.com.br/o-yolocaust-de-shahak-shapira/> 

 

Imagem 4 – Yolocaust 4 

 

Fonte: <http://www.dionisioarte.com.br/o-yolocaust-de-shahak-shapira/> 

 

4.3. AULAS 5 E 6: RESISTÊNCIAS AO FASCISMO  

Duração: 100 minutos 

Objetivo Geral:  

• Compreender o papel dos múltiplos agentes do colaboracionismo e da resistência 

nas lutas com e contra os regimes nazifascistas na Europa. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar a multiplicidade de agências da resistência e do colaboracionismo sob 

o regime nazifascista. 

http://www.dionisioarte.com.br/o-yolocaust-de-shahak-shapira/
http://www.dionisioarte.com.br/o-yolocaust-de-shahak-shapira/
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• Conhecer histórias de agentes da resistência ao fascismo. 

• Identificar o papel das mulheres na resistência. 

• Debater a ética da resistência e do colaboracionismo em um cenário de ocupação. 

• Produzir relatos de experiência de personagens históricos a partir de pesquisa. 

Conceitos/Noções:  

• Resistência 

• Antifascismo 

• Fascismo 

• Colaboracionismo 

• Agência histórica 

Conteúdos:  

• Estratégias de resistência 

• Histórias de resistência 

• Papel da mulher na resistência 

• Colaboracionismo 

Procedimentos e Estratégias:  

• Iniciar a aula falando que iremos tratar da questão da resistência e do 

colaboracionismo nos países invadidos pelos alemães no período da Segunda 

Guerra Mundial. Questionar os estudantes sobre as possibilidades de atuação da 

resistência civil, construindo no quadro um esquema a partir de suas falas. 

Complementar com outras possibilidades que não foram apontadas pelos 

estudantes. (25 minutos) 

• Apresentar cenas selecionadas do filme Roma, cidade aberta, que dialogam com 

a questão da resistência e do colaboracionismo durante a ocupação nazista na 

Itália: a participação de membros do “baixo clero” da Igreja católica na 

resistência; o colaboracionismo de italianos na perseguição de membros da 

resistência; a impressão e divulgação de jornais clandestinos e a libertação de 

presos políticos através das armas. Após a reprodução das cenas, dialogar com os 

estudantes acerca dos elementos apresentados que se destacaram (diálogos, ações, 

personagens, estética, representações, sonoplastia), questionando-os também 
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sobre as agências de múltiplas camadas da sociedade italiana em colaborar ou 

combater o fascismo, em uma perspectiva de guerra civil. (25 minutos) 

• Em seguida apresentar imagens de mulheres que participaram de lutas 

antifascistas em diversos países europeus durante a Segunda Guerra Mundial: 

Aracy Moebius (Brasil); Lucie Aubrac (França); Kiseliova, Bulatova e Morozova 

(União Soviética) e partisans (Itália), explicando a atuação de cada uma, seja 

diretamente no front ou clandestinamente. Debater acerca da importância das 

mulheres na resistência ao nazi-fascismo e as transformações em suas condições 

de vida no pós-Guerra. (25 minutos) 

• Para iniciar o fechamento da aula, debater com os estudantes quais as questões 

éticas e morais envolvidas em um processo de resistência. Apresentar casos de 

mulheres que após o fim da Guerra foram acusadas de colaboração com os 

nazistas e passaram a ser socialmente marginalizadas, presas e até perder os 

direitos políticos. (25 minutos) 

Recursos Didáticos:  

• Projetor 

• Notebook 

• Caixas de som 

• Quadro de giz / branco 

• Trechos selecionados do filme Roma, cidade aberta 

• Fotografias de mulheres que atuaram na resistência na Europa 

Avaliação: 

• Os estudantes deverão pesquisar um personagem histórico que atuou na 

resistência ao nazi-fascismo no contexto das décadas de 1930 e 1940 na Europa e 

produzir, em grupos, a escrita de um diário com no mínimo três dias de escrita, 

relatando a experiência do personagem histórico no período, seu cotidiano, as 

transformações em sua vida e suas maneiras de combater o nazi-fascismo. No 

texto deve constar informações básicas do personagem histórico: nome, idade na 

época de sua atuação na resistência, sexo, país, profissão e breve biografia.  Os 

textos serão apresentados para os demais estudantes na semana posterior ao fim 

das temáticas trabalhadas. 
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Fotogramas das cenas selecionadas: 

Fotograma 6 - 21’13’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 

 
Fotograma 7 - 35’05’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 

 

Fotograma 8 - 44’46’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 
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Fotograma 9 - 57’25’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 

 

Fotografias de mulheres que atuaram na resistência: 

Imagem 5 – Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa 

 
Fonte: <http://www.elfikurten.com.br/2011/01/as-veredas-de-rosa-aracy.html> 

Imagem 6 – Lucie Aubrac 

 
Fonte:<http://www.yvongenealogie.fr/2012/06/celebrite/lucie-aubrac-1912-2007-figure-de-la-

resistance-francaise/> 

http://www.elfikurten.com.br/2011/01/as-veredas-de-rosa-aracy.html
http://www.yvongenealogie.fr/2012/06/celebrite/lucie-aubrac-1912-2007-figure-de-la-resistance-francaise/
http://www.yvongenealogie.fr/2012/06/celebrite/lucie-aubrac-1912-2007-figure-de-la-resistance-francaise/
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Imagem 7 – Franco-atiradoras Kiseliova, Bulatova e Morozova  

  

Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/21/internacional/1508538803_215725.html> 

Imagem 8 – Partisans italianas na libertação de Milão 

 

Fonte: <https://socialchangecourse.wordpress.com/2014/11/08/women-in-the-italian-resistance/> 

 

4.4. AULAS 7 E 8: O NEORREALISMO ITALIANO 

Duração: 100 minutos 

Objetivo Geral:  

• Compreender o movimento cinematográfico do neorrealismo italiano a partir da 

relação com seu contexto histórico.  

 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/21/internacional/1508538803_215725.html
https://socialchangecourse.wordpress.com/2014/11/08/women-in-the-italian-resistance/
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Objetivos Específicos: 

• Identificar as características éticas e estéticas do movimento cinematográfico do 

neorrealismo italiano. 

•  Articular o neorrealismo italiano com seu contexto histórico. 

• Conhecer as principais obras fílmicas e temas do neorrealismo italiano. 

• Identificar os desdobramentos do neorrealismo italiano para a história do cinema 

e para a sociedade italiana. 

• Produzir resenha crítica de filme do neorrealismo italiano. 

Conceitos/Noções:  

• Neorrealismo 

Conteúdos:  

• História do cinema 

• Neorrealismo italiano 

• Itália sob ocupação nazista 

Procedimentos e Estratégias:  

• Iniciar a aula explicando que vamos encerrar esse bloco de aulas tratando da 

questão do neorrealismo italiano enquanto movimento cinematográfico 

fundamental para compreendermos os desdobramentos políticos no pós-Guerra. 

Apresentar um trecho de entrevista com Cesare Zavattini, um dos principais 

intelectuais por trás da concepção do neorrealismo italiano. Questionar os 

estudantes sobre quais ideias o autor trata que se relacionam com o movimento 

cinematográfico e com o contexto histórico. (20 minutos) 

• Apresentar cenas selecionadas do filme Roma, cidade aberta, que expõem 

algumas das características do neorrealismo italiano: os temas sociais, como a 

pobreza; o uso de atores amadores; uso de locações em ambientes externos e 

protagonismo de crianças. Após a reprodução das cenas, dialogar com os 

estudantes acerca dos elementos apresentados que se destacaram (diálogos, ações, 

personagens, estética, representações, sonoplastia), questionando-os também 

sobre quais elementos apresentados se relacionam com a fala de Zavattini e o 

neorrealismo italiano. (20 minutos) 



56 
 

 

• Exibir uma apresentação de slides que trata do neorrealismo italiano a partir de 

seus principais diretores e obras cinematográficas, relacionando-os com o 

contexto da ascensão do fascismo na Itália, a resistência antifascista e a produção 

cinematográfica enquanto instrumento político de propaganda. (20 minutos) 

• Em seguida propor a construção coletiva de um esquema de quadro sobre as 

questões éticas e estéticas do neorrealismo italiano. Complementar com o que não 

for abordado nas falas. Explicar os desdobramentos do neorrealismo italiano para 

a política na Itália no pós-Guerra e na produção cinematográfica mundial. (20 

minutos) 

• Iniciar a finalização da aula questionando os estudantes acerca de suas impressões 

sobre o movimento cinematográfico do neorrealismo italiano e que relações 

conseguem estabelecer entre o neorrealismo italiano e o cinema que consumimos 

hoje em dia: Quais os temas são trabalhados? Como o cotidiano é apresentado? 

Os personagens são diversos entre si? De que país/países são a maior parte das 

produções que assistimos? (20 minutos) 

Recursos Didáticos:  

• Projetor 

• Notebook 

• Caixas de som 

• Apresentação de slides sobre filmes do neorrealismo italiano 

• Quadro de giz / branco 

• Trechos selecionados do filme Roma, cidade aberta 

• Trecho de entrevista com Cesare Zavattini 

• Roteiro da resenha crítica 

• Listagem de filmes do neorrealismo italiano 

Avaliação:  

• Os estudantes deverão selecionar e assistir a um dos filmes do neorrealismo 

italiano indicados em uma listagem e produzir uma resenha crítica de duas a três 

laudas a partir do modelo fornecido em texto corrido, em grupos de 4 a 5 

estudantes. Os filmes serão disponibilizados pela professora em formato digital a 

ser copiado em pendrive. As resenhas críticas serão apresentadas para os demais 

estudantes na semana posterior ao fim das temáticas trabalhadas. 
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Fotogramas das cenas selecionadas: 

Fotograma 10 – 08’56’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 

 

Fotograma 11 – 49’29’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 

 

Fotograma 12 – 69’08’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 
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Fotograma 13 – 104’24’’ 

  
Fonte: ROSSELLINI, 1945 

 

Trecho de entrevista com Cesare Zavattini: 

Sem dúvida a primeira e mais superficial reação à realidade cotidiana é que é tediosa. Até 

sermos capazes de superar alguns problemas morais e preguiça intelectual, de fato, essa 

realidade continuará a parecer desinteressante. Não se deve ficar surpreso que o cinema 

sempre tenha sentido a necessidade natural e inevitável de inserir uma “história” na 

realidade para fazê-la emocionante e "espetacular". Contudo, é claro que tal método evita 

uma abordagem direta à realidade cotidiana e sugere que ela não foi retratada sem a 

intervenção da fantasia ou do artifício. A característica mais importante, e a inovação 

mais importante do que é chamado neorrealismo, parece-me, é ter percebido que a 

necessidade da "história" era apenas uma maneira inconsciente de disfarçar uma derrota 

humana, e que o tipo de imaginação que envolvia foi simplesmente uma técnica de 

sobreposição de fórmulas mortas sobre fatos sociais vivos. Agora foi percebido que a 

realidade é extremamente rica, que ser capaz de olhar diretamente para ela é o suficiente; 

e que a tarefa do artista não é fazer com que as pessoas se comovem ou se indignem com 

situações metafóricas, mas fazê-las refletir (e, se você quiser, ficar comovido e indignado 

também) o que eles e outros estão fazendo, nas coisas reais, exatamente como são. Para 

mim esta tem sido uma grande vitória. Eu gostaria de ter conseguido isso muitos anos 

antes. Mas eu fiz a descoberta apenas no final da guerra. Foi uma descoberta moral, um 

apelo à ordem. Eu vi finalmente o que estava na minha frente, e eu entendi que ter evitado 

a realidade tinha sido traí-la. Exemplo: Antes disso, se alguém estava pensando sobre a 

ideia de um filme, digamos, uma greve, seria imediatamente forçado a inventar um 

enredo. E a greve se tornaria apenas o pano de fundo do filme. Hoje a nossa atitude seria 
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de "revelação": descreveríamos a greve em si, tentaríamos descobrir o maior número 

possível de recursos humanos, morais, sociais, valores econômicos, poéticos, a partir do 

simples fato documental. Nós passamos de uma desconfiança inconscientemente 

enraizada da realidade, uma evasão ilusória e equívoca, a uma confiança ilimitada nas 

coisas, fatos e pessoas. Tal posição nos obriga, com efeito, a escavar a realidade, para dar 

a ela um poder, uma comunicação, uma série de reflexos, que até recentemente nós nunca 

tínhamos pensado que tinha. Requer também um interesse verdadeiro e real naquilo que 

está acontecendo, uma busca pelos valores humanos mais profundamente escondidos, e 

é por isso que sentimos que o cinema deve recrutar não apenas pessoas inteligentes, mas 

acima de tudo, almas "vivas", as pessoas moralmente mais ricas. 

Trechos editados de entrevista de Cesare Zavattini a La revista del cinema italiano 

(dezembro de 1952). Traduzido por Thays Merolla Piubel. 

 

Roteiro da resenha crítica: 

PARTE I. ANÁLISE EXTERNA 

1. CONTEXTO HISTÓRICO:  

-Analisar o contexto histórico e suas influências na produção do filme.  

2. DA ESCOLA ESTÉTICA DE CINEMA:  

-Apontar qual a escola estética de cinema do filme selecionado.  

-Relação das características mais importantes da escola estética.  

3. DOS CINEASTAS / ESTÚDIOS:  

-Apresentar um perfil biográfico do cineasta, tendo-se em mente sua relação com o Estado 

(caso seja um “cineasta oficial” de algum regime político), com os estúdios 

cinematográficos, com os produtores ou pessoas relacionadas ao filme.  

PARTE II. ANÁLISE INTERNA 

1. FICHA TÉCNICA:  

-Título (em português); Título original; Produção (indústria cinematográfica e produtor); 

Direção; Roteiro (original ou adaptação); Elenco; País; Ano de produção. 

2. SINOPSE:  

-Resumo do enredo do filme.  

3. DAS PERSONAGENS:  

-Nomear as personagens mais importantes.  
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-Descrever as características físicas e psicológicas da(s) personagem(ns) central(is).  

4. DO ENREDO:  

-O enredo apresenta unidade e organicidade (início – meio – fim) ou trata de episódios 

mais ou menos independentes para ressaltar o tema (ideia-base)?  

-Situar o clímax (auge, ápice, suspense) do enredo.  

-Onde e como se dá o desfecho?  

5. DO CONTEXTO HISTÓRICO:  

-Analisar o contexto histórico abordado pela trama do filme.  

-Há diálogo da trama do filme com as questões históricas do momento? Caso sim, é um 

filme ambientado no período contemporâneo, ou busca apresentar-se como uma 

reconstituição histórica? 

6. DO AMBIENTE:  

-Qual é o tipo de ambiente predominante: físico (a natureza, o campo, a cidade) ou social 

(algum agrupamento social específico, alguma parcela da comunidade, fábrica, colégio, 

clube, família)?  

-Como o ambiente é apresentado visualmente?  

-Como o ambiente é descrito nos diálogos do filme?  

-O ambiente é caracterizado por algum ritmo musical?  

7. DA MENSAGEM:  

-Qual a principal mensagem veiculada no filme?  

-Quais são as outras temáticas trabalhadas no filme?  

-Quais os valores morais, políticos e sociais passados no filme?  

8. DO ESTILO CINEMATOGRÁFICO:  

A) DA IMAGEM:  

-O filme é colorido ou Preto e Branco?  

-Quais as associações de imagens mais importantes?  

B) DO DISCURSO:  

-Escrever as palavras-chaves que sintetizem as ideias do discurso.  

C) DO SOM (MÚSICA):  

-Qual a relevância dos ruídos e/ou da música no filme?  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

-Qual a representação que o filme faz da realidade política/social/cultural/econômica?  

-O tema foi tratado com sucesso?  
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Roteiro adaptado do programa do curso “Tópico Especial em História da América 

III: Cinema, Televisão e Música – História e Linguagem (1895-1945)”, ministrado 

pelo Prof. Dr. Wagner Pinheiro Pereira, no IH-UFRJ, no 1º semestre de 2011. 

 

Listagem de filmes do neorrealismo italiano: 

• Obsessão - Luchino Visconti (1942) 

• Paisà - Roberto Rossellini (1946) 

• Vítimas da Tormenta - Vittorio de Sica (1946) 

• Alemanha, ano zero - Roberto Rossellini (1947) 

• A Terra Treme - Luchino Visconti (1948) 

• Ladrões de Bicicleta - Vittorio de Sica (1948) 

• Arroz Amargo - Giuseppe de Santis (1949) 

• Umberto D - Vittorio de Sica (1952) 

 

  

4.5. AULAS 9 E 10: SOCIALIZAÇÃO DAS PRODUÇÕES  

 As Aulas 9 e 10 tem por objetivo compartilhar as diversas produções textuais, 

imagéticas e audiovisuais dos estudantes acerca das temáticas trabalhadas em sala de aula. 

Na Aula 9 serão apresentadas as avaliações coletivas propostas nas Aulas 1 a 8 em forma 

de exposição visual e oral dos trabalhos. Na Aula 10 serão apresentadas as produções 

audiovisuais dos grupos, conforme proposta abaixo: 

 

Avaliação final do conjunto de aulas 

A avaliação proposta para a turma será a produção de um material audiovisual 

(documentário, videoclipe, reportagem, curta metragem, etc.) acerca de um dos aspectos 

trabalhados em sala sobre a questão do fascismo na Europa, seja a ascensão, as 

características, as práticas e discursos ou formas de resistência. Além disso os estudantes 

devem propor uma conexão do tema com o tempo presente a partir dos debates em torno 

do fascismo, do neonazismo e da ascensão da ultradireita no Brasil, nos Estados Unidos 

e Europa na contemporaneidade. A proposta será apresentada na Aula 1 e a produção 
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audiovisual deverá ser exibida para a turma na Aula 10. No trabalho, que deverá ser feito 

em grupos de 4 a 5 estudantes, devem constar as seguintes partes:  

• Pesquisa histórica sobre o tema com fontes e referências 

• Roteiro do material audiovisual (no caso de videoclipe, a letra da música) 

• Vídeo editado com duração entre 4 e 6 minutos 

O objetivo dessa proposta de trabalho é estimular a construção de narrativas 

próprias dos estudantes sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula através de sua cultura 

visual, sem perder o embasamento histórico e a articulação com o presente do material 

que será produzido. Dessa forma há produção e não reprodução, incentivando o uso da 

criatividade, o trabalho coletivo, a operação com distintas temporalidades e a produção 

de significação do conteúdo histórico pelos estudantes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Essa monografia objetivou analisar as possibilidades do uso do cinema em sala de 

aula no ensino de História tendo por objetos o movimento cinematográfico do 

neorrealismo italiano e o filme Roma, cidade aberta (1945). Apontamos questões que 

consideramos potentes para pensar o trabalho com o cinema na sala de aula, destacando 

também alguns cuidados que devem ser tomados pelos professores. Dentre estes, 

ressaltamos que o uso dos filmes enquanto ilustração histórica pode descontruir toda a 

potencialidade dos mesmos enquanto veiculadores de ideias, valores e ideologias, 

naturalizando-as enquanto produto de entretenimento. Dessa maneira a educação para as 

mídias não se concretiza plenamente, podendo se tornar, portanto, um obstáculo para que 

os estudantes superem uma condição de consumidores acríticos de produtos audiovisuais 

e possam construir reflexões embasadas sobre o que estão assistindo. 

Apresentamos também uma análise histórica da emergência do movimento do 

neorrealismo italiano, articulando-o com a questão do fascismo na Itália e as disputas 

internas do país a partir da década de 1920. No caso do neorrealismo italiano, não se trata 

de utilizar sua produção em sala de aula enquanto ressureição histórica, tendo em vista 

que a produção fílmica é concomitante ao período histórico trabalhado, quase em uma 

perspectiva documental, como foi debatido. A proposta desse trabalho foi apropriar o 

neorrealismo enquanto vestígio das disputas ideológicas, morais e estéticas de meados do 

século XX na Europa, mais especificamente na Itália. Além dessa discussão, 

disponibilizamos nos apêndices uma ficha técnica e uma seleção de cenas recomendadas 

do filme com os respectivos temas que podem ser utilizados pelos docentes em sala de 

aula. 

 Essas dimensões do trabalho articuladas auxiliaram na construção das quatro 

sequências didáticas apresentadas para o 3º ano do Ensino Médio, que apropriam 

fragmentos de Roma, cidade aberta enquanto fonte histórica e texto-gerador para 

construir conhecimento histórico escolar. Os temas trabalhados nas aulas foram: o 

contexto da ascensão do nazi-fascismo na Europa, a Segunda Guerra Mundial, a 

resistência e o colaboracionismo com o fascismo e o próprio neorrealismo italiano. As 

sequências didáticas buscaram articular esses temas com questões do tempo presente e 

com os desafios do recrudescimento do fascismo e do neonazismo na Europa e nas 

Américas. 
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Destacamos nessas sequências didáticas o uso de fontes históricas diversas além 

do cinema, foco dessa monografia, como discursos, entrevistas e fotografias, que visam 

enriquecer a produção do conhecimento histórico pelos estudantes. Além disto, as 

avaliações propostas em cada aula e em seu conjunto visaram a participação ativa dos 

estudantes na produção de conhecimento e na construção de sentidos sobre o que foi 

trabalhado em sala de aula através de imagens, textos e produção audiovisual, portanto, 

de forma criativa, historicamente referenciada e coletiva.  

Portanto, a pretensão dessa monografia foi (re)afirmar a importância do trabalho 

de uso e crítica de fontes pelos professores de História em sala de aula, nesse caso 

especificamente com o cinema. A importância do uso dessa tipologia de fonte em sala de 

aula reside no trabalho com a leitura crítica de materiais audiovisuais, que muitas vezes 

acabam sendo tratados enquanto produtos neutros, que não veiculam ideologias. O ensino 

de História, através do trabalho docente, pode construir ferramentas analíticas e 

conceitos-chave que favoreçam a leitura de mundo e amplie o repertório audiovisual dos 

estudantes. Esperamos que essa monografia construída em uma Especialização em 

Ensino de História possa contribuir em aspectos teóricos e metodológicos na reflexão e 

no uso do cinema na prática da educação básica. 
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APÊNDICE A – SELEÇÃO DE CENAS  

 

Início da   

cena 

Fim da 

cena 

Duração 

da cena 
Temas 

04’45’’ 07’21’’ 02’36’’ Inteligência nazista; ocupação; colaboracionismo 

07’22’’ 09’02’’ 02’20’’ Racionamento; roubo de alimento; mulheres; 

mercado negro 

15’16’’ 16’12’’ 00’56’’ Conversa de criança com padre; roubo de pão pelo 

sacerdote 

17’16’’ 22’03’’ 04’47’’ Auxílio do padre católico na resistência; auxílio 

financeiro 

27’45’’ 29’55’’ 02’10’’ Auxílio do padre católico na resistência; deserção de 

nazista 

29’55’’ 31’57’’ 02’02’’ Questionamento da presença de Deus; sermão sobre 

pecados 

33’53’’ 35’08’’ 01’15’’ Articulações da resistência; impressão de jornais  

35’08’’ 37’15’’ 02’07’’ Explosão de bomba; ação de grupo de crianças. 

40’24’’ 43’07’’ 02’43’’ Conversa sobre resiliência; luta; liberdade; fim da 

Guerra 

43’44’’ 45’30’’ 01’46’’ Colaboracionismo; inteligência nazista. 

47’11’’ 56’40’’ 09’29’’ Invasão nazista; prisões de homens; auxílio do padre 

católico 

56’41’’ 58’00’’ 01’19’’ Libertação de prisioneiros; conflito armado; mortes 

66’02’’ 67’18’’ 01’16’’ Conversa sobre condições de vida na Guerra; vida da 

mulher 

69’15’’ 71’54’’ 02’39’’ Auxílio do padre católico na resistência; emboscada; 

prisões  

74’40’’ 78’24’’ 03’44’’ Prisão; conversa entre prisioneiros  

78’25’’ 81’27’’ 03’02’’ Interrogatório de líder da resistência 

82’20’’ 87’01’’ 04’41’’ Interrogatório do padre; crítica ao apoio à 

resistência; convite à traição; tortura 

87’02’’ 89’33’’ 02’31’’ Conversa entre nazista; justificativas para subjugar 

povos; autocrítica nazista  

89’35’’ 97’26’’ 07’51’’ Tortura; morte; discurso do padre católico 

97’28’’ 101’32’’ 04‘04’’ Execução do padre católico; crianças de luto 
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ANEXO A – FICHA TÉCNICA  

 

Título original: Roma, città aperta  

Título em português: Roma, cidade aberta 

Estreia: setembro de 1945 (Itália) 

País: Itália 

Direção: Roberto Rossellini 

Roteiro: Sergio Amidei, Alberto Consiglio, Federico Fellini, Roberto Rossellini 

Música: Renzo Rossellini 

Fotografia: Ubaldo Arata 

Montagem: Eraldo Da Roma 

Direção de Arte: Rosario Megna 

Duração: 102 minutos 

Sinopse: A cidade de Roma está sob invasão da Alemanha nazista em 1944. Um dos 

líderes da Resistência, Giorgio Manfredi (Marcello Pagliero), é procurado pelos nazistas. 

Giorgio se esconde com a ajuda de Francesco (Francesco Grandjacquet) e sua noiva, Pina 

(Anna Magnani). Giorgio continua envolvido em atividades da resistência e conta com a 

ajuda de um padre católico, Don Pietro (Aldo Fabrizi). Quando o prédio é cercado, 

Francesco é preso pelos alemães e levado para um caminhão. Giorgio foge para o 

apartamento de sua amante, Marina (Maria Michi), que está desgostosa com a relação 

entre eles. 

 

Adaptado de: CARLOS, Cássio Starling. Roberto Rossellini: Roma, cidade aberta. 

São Paulo: Moderna, 2011. p.46-47. 


