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Resumo
 

Qual é o valor dado pelos professores e pelas professoras para o uso do

documentário na sala de aula? Que facilidades e dificuldades existem para o

seu uso? Quais são as possibilidades para o seu uso no contexto da

aprendizagem colaborativa crítica?  Com base nessas perguntas, realizamos

uma pesquisa com professores no Mestrado Profissional em Práticas de

Educação Básica no Colégio Pedro II. O nosso laboratório foi um curso de

extensão voltado para 11 profissionais da educação básica apoiado numa

pesquisa qualitativa de estudo de caso. Por meio das dados e informações

oferecidas pelos participantes e de um arcabouço teórico sobre os

paradigmas emergentes da educação, elaboramos um dispositivo

pedagógico para inspirar professores e professoras para o uso do

documentário na sala de aula dentro do contexto da aprendizagem

colaborativa crítica. O nosso referencial teórico envolveu reflexões a partir

do conceito de aprendizagem colaborativa de Marilda Behrens, a

perspectiva crítica de educação de Paulo Freire e Henry Giroux e a

concepção sobre o cinema na escola de Marcos Napolitano. Nosso desafio

foi, a partir das respostas dos professores e professoras, elaborar uma

proposta pedagógica na qual o documentário é usado como um detonador

pedagógico para a construção de uma teia de conhecimento, para o

letramento midiático e, consequentemente, para o desenvolvimento da

aprendizagem colaborativa crítica. Portanto, este dispositivo pedagógico é

fruto do diálogo estabelecido com um grupo de professores e professoras

atuantes na educação básica, buscando-se resolver as dificuldades e

aproveitando-se das possibilidades de uso mencionadas por eles. Esperamos

que o dispositivo não seja encarado como uma receita ou guia, mas sim para

um objeto pedagógico para inspirar novas práticas docentes.

 

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa Crítica; Letramento midiático;

Documentário; Abordagem progressista; Ensino pela pesquisa.
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  Este dispositivo pedagógico é parte do resultado
de uma pesquisa realizada no Programa de
Mestrado Profissional em Práticas de Educação
Básica do Colégio Pedro II localizado na cidade do
Rio de Janeiro. Ele foi produzido a partir da
análise de diferentes pontos de vista de um grupo
de professores e professoras da educação básica
que participaram do curso "O Uso do Documentário
no Contexto da Aprendizagem Colaborativa Crítica". 
   Sob a orientação da Profa. Esther Kuperman, a
pesquisa tinha por objetivo avaliar o valor dado
pelos professores e professoras para o uso do
documentário em sala de aula e pensar em
possibilidades para o seu uso como detonador
pedagógico para a aprendizagem colaborativa
crítica.

Nota
importante
Este material não deve ser encarado como uma
receita ou um guia pedagógico. Ele objetiva ser um
dispositivo para inspirar novas práticas educativas.  
Que os professores e professoras possam pensar,
planejar e realizar ações pedagógicas que
privilegiem o pensamento crítico, a prática
colaborativa e a construção coletiva do
conhecimento. O seu público-alvo é professores e
professoras das séries finais do ensino
fundamental e do ensino médio.

PÁG. 01

"Ninguém educa ninguém, ninguém
educa a si mesmo, os homens e as

mulheres se educam entre si,
mediatizados pelo mundo"

Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido (2013)

   A obra do educador Paulo
Freire é a principal inspiração
para a fundamentação teórica
da pesquisa e para a elaboração
deste dispositivo pedagógico. A
educação crítica como prática
de liberdade, a educação como
ato dialógico e a necessidade do
professor ser pesquisador e ter
rigor científico na prática

docente são os referenciais que
orientam a nossa visão de
educação.
 Defendemos assim uma prática
docente que provoque a
construção coletiva do
conhecimento por meio do
diálogo, da colaboração e da
reflexão crítica sobre as
diferentes realidades.

Inspiração

Autoria: Kim Cartunista  
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O documentário na
sala de aula

         Ao considerar o documentário
como uma fonte de informação e
difusor de valores, representações,
discursos, cenários e ideologias, é
necessário e uma oportunidade
ímpar para ocorrer um processo de
letramento midiático desen-volvido
pelo educador (NAPOLITANO,
2009).
   Por letramento midiático,
entende-se uma ação para o
desenvolvimento de uma compe-
tência resultante do estudo sobre a
relação entre mídia e educação, ao
reconhecer o conjunto de informa-
ções, valores, representações e
discursos presentes nas mídias e
sua necessidade de mediação por

parte do professor entre as obras
midiáticas e os estudantes. O
processo envolveria a identi-ficação
desses elementos e sua respectiva
desconstrução e re-construção para
a construção do conhecimento
(SOARES, 2006; SETTON, 2010).
   Ao dominar os recursos das
mídias, o estudante alcança auto-
nomia para aprender, posiciona-se
e criar conhecimento por meio
delas.

Letrar para as mídias

   O documentário é um gênero
cinematográfico que se caracteriza
pelo compromisso em explorar a
realidade. Ele é uma representação
parcial e subjetiva da realidade.
Existem diferentes tipos de docu-
mentário. Pode ser expositivo,
poético, observativo, participativo,
reflexivo e performático
(PENAFRIA, 2001).
   Na sala de aula, o documentário
pode iniciar uma aula, ilustrar um
fato ou fenômeno, contextualizar
algo da história. Em nossa pesquisa,
recomenda-se o uso do documentá-
rio como um detonador pedagógico
para o desenvolvimento de uma teia
de conhecimentos.
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Mídia-
Educação

P a r a  c o m p r e e n d e r  a  i n f o r m a ç ã o ,  o  q u e
d e v e m o s  d e s e n v o l v e r  n a  e s c o l a  p a r a  t o r n a r  o s
e s t u d a n t e s  l e i t o r e s  c r í t i c o s  d a s  m í d i a s ?
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   Trabalhar com a mídia-
educação na escola é
importante para haver con-
dições mínimas para a apro-
priação crítica e criativa das
mídias que o progresso im-
põe para as sociedades. 
   Nos dias atuais, elas não
podem ser encaradas apenas
como uma escola paralela.
Deve estar na escola para
ser apropriada como objeto
de estudo e ferramenta pe-
dagógica (BEVORT e
BELLONI, 2009).
  O aprendizado midiático
envolve as capacidades de

escuta, leitura e compreensão
para acessar a informação e
de análise, colaboração e
reflexão para a difusão das
informações e a comunicação
entre as pes-soas.
   Apropriar-se das mídias é
romper com o ciclo natural de
simplificação e assumir a
complexidade do mundo da
informação, conforme nos
aponta a pesquisadora Renée
Hobbs em entrevista para
Revista Nova Escola sobre
letramento midiático publi-
cada em maio de 2018.

METAS DO
LETRAMENTO
MIDIÁTICO

Acessar uma ampla gama de
ferramentas digitais e ter
flexibilidade para encontrar e
adaptar-se as novas ferramentas.

01

Realizar, de forma habitual, a
análise crítica de textos de mídia
em qualquer formato.

02

Demonstrar habilidades de
produção de mídia fundamentadas
em uma escrita técnica ou criativa
bem desenvolvida.

03

Demonstrar habilidades de busca,
curadoria e produção do
conhecimento.

04

Demonstrar capacidade de
solucionar problemas, buscar
ajuda e atuar fazendo uso de
recursos de mídia.

05

Utilizar de recursos de mídia para
auto-expressão e interação com
outros de forma responsável e
consciente.

06

Extraído da publicação MidiaMakers Papers
1: Introdução à Educação Midiática (2a
edição) . Disponível em:
https://issuu.com/midiamakers/docs/mmpa
pers_1-_intro_educac_a_o_midia. 

FONTE:

Para saber mais!
 
BEVORT, Evelyne  e  BELLONI, Maria
Luiza. Mídia-educação: conceitos, história
e perspectivas. Educ. Soc. [online]. 2009,
vol.30, n.109, pp.1081-1102.
 
NAPOLITANO, M. Como usar o cinema na
sala de aula. São Paulo: Editora Contexto,
2009.
 
SETTON, M. G. Mídia e Educação. São
Paulo: Contexto, 2010.

Imagem gratuita oferecida pelo Canva.



Promover práticas
colaborativas na escola

   A aprendizagem colaborativa
crítica é um processo de ensino e
aprendizagem que envolve duas ou
mais pessoas que aprendem ou
tentam aprender algo juntas. Esse
processo é baseado em estratégias
que favoreçam a interação, o diálo-
go, a curiosidade, a pesquisa e a
colaboração para a construção do
conhecimento (BEHRENS, 2000).
       O educador exerce um papel de
curadoria e de gestor do conheci-
mento para desenvolver conteúdos
conceituais, factuais, procedimen-
tais e atitudinais. Já o educando
assume um papel mais ativo por
meio da curiosidade, da investiga-
ção e do diálogo.

    Objetiva-se o desenvolvimento de
uma inteligência coletiva ou co-
laborativa para trabalhar em equi-
pe, para compreender as necessi-
dades coletivas e lutar pelos direi-
tos do grupo.
  A pesquisa é o princípio educativo
deste processo com os educadores
e educandos como produtores dos
seus próprios co-nhecimentos. Ele é
movido pela dúvida, pela
curiosidade, pelo questionamento
exigente. Ou seja,  busca-se o
prazer de compreender, descobrir,
construir e reconstruir o
conhecimento, curiosidade,
autonomia, atenção (DEMO, 1996;
CUNHA, 1996; GADOTTI, 2000). 

A pesquisa como princípio
educativo

 Ao pensar a educação
contemporânea, reconhece-se a ne-
cessidade de superar o modelo tra-
dicional de ensino, pautado pela có-
pia, reprodução e transmissão de
conteúdos, e a apropriação de di-
nâmicas educativas que privile-giem
o pensamento crítico, a criati-vidade
e a colaboração para a trans-
formação da realidade (FREIRE,
1996; BEHRENS, 2000).
   A aprendizagem colaborativa crí-
tica é o caminho teórico e prático
proposto para a criação de novos
ambientes e novas dinâmicas edu-
cativas. Os nossos referenciais teó-
ricos são a abordagem progressista e
a pesquisa como princípio edu-
cativo.
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Ensinar e aprender
para a autonomia
Q u e  r e c u r s o s  e  e s t r a t é g i a s  p r e c i s a m o s
d e s e n v o l v e r  e m  s a l a  d e  a u l a  p a r a  t o r n a r  o s
e d u c a n d o s  m a i s  a u t ô n o m o s ?

P Á G .  0 5

   Em contextos tão desiguais,
criar condições para os seus
educandos fazerem escolhas
é um grande desafio. Assim, 
 pensar uma escola e uma
prática docente para estimu-
lar a autonomia do educando
é necessariamente colocá-lo
para pensar e vivenciar os
valores democráticos. 
    O educador deve exercer
um papel de mediador, facili-
tador e articulador do conhe-
cimento para provocar a cu-
riosidade e o interesse pela
investigação por parte do
estudante.

respeito aos saberes dos
educandos;
criticidade e corporifica-
ção  das palavras pelo
exemplo;
exige risco, aceitação do
novo e rejeição a qualquer
forma de discriminação;
reconhecimento e assun-
ção da identidade cultural;
saber escutar e disponibili-
dade para o diálogo;
liberdade e autoridade.

   Para isso, inspirando-se em
Freire (1996), ensinar e
aprender exigem:

ENSINO PELA
PESQUISA

Enfoca o conhecimento a partir da
localização histórica de sua
produção e o percebe como
provisório e relativo.

01

Estimula a análise, a capacidade de
compor e recompor dados,
informações, argumentos e ideias.

02

Valoriza a curiosidade, o
questionamento exigente e a
incerteza.

03

Percebe o conhecimento de forma
interdisciplinar, propondo pontes
de relações entre eles e atribuindo
significados próprios aos
conteúdos, em função dos
objetivos acadêmicos.

04

Entende a pesquisa como
instrumento do ensino e como
ponto de partida e de chegada da
apreensão da realidade.

05

CUNHA, M. I. Ensino pela pesquisa: a
prática do professor universitário. In:
Cadernos de Pesquisa, número 97. São
Paulo, maio de 1996.

FONTE:

Para saber mais!
 
BEHRENS, M. A. Projetos de
aprendizagem colaborativa num
paradigma emergente. In: MORAN, J.
M.; MASETTO, M. T.; e BEHRENS, M. A.
Novas tecnologias e mediação
pedagógica. Campinas: Papirus, 2000, p.
67-132.
 
DEMO, P. Educar pela pesquisa.
Campinas: Autores Associados, 1996.
 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia:
saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.

Imagem gratuita oferecida pelo Canva.



Ser um professor
dialógico? 

   Dentro dos paradigmas

emergentes da educação, adotar

uma abordagem interdisciplinar na

escola é algo ex-tremamente

necessário para com-preender a

complexidade dos fatos e fenômenos

(BEHRENS, 2000).

 No currículo escolar, ser inter-

disciplinar é reunir condições para o

diálogo entre as disciplinas e realizar

projetos pedagógicos comuns. Na

prática docente, é explorar as virtu-

des da sua disciplina e contribuir de

forma integrada para leituras de

mundo mais complexas por parte

dos educandos.

 Para Fazenda (2010), a

interdisciplinaridade é uma atitude

de busca de alternativas para conhe-

cer mais e melhor; de espera frente

aos atos não consumados; de reci-

procidade que impele à troca, que

impele ao diálogo, com pares idên-

ticos, com pares anônimos ou

consigo mesmo; atitude de humil-

dade frente à limitação do próprio

ser; de perplexidade frente a

possi-bilidade de desvendar novos

sabe-res; de desafio, desafio

frente ao novo, desafio em

redimensionar o velho; de

envolvimento e compro-

metimento com os projetos e com

as pessoas neles envolvidas; de

compromisso em construir sempre

da melhor forma possível; de res-

ponsabilidade, mas, sobretudo, de

alegria, de revelação, de encontro,

enfim, de vida. 

Interdisciplinaridade

   Na renovação das práticas

educativas, a prática do diálogo é

uma estratégia de ensino e apren-

dizagem fundamental para o de-

senvolvimento da autonomia dos

educandos. Lançar mão do debate

e da discussão de forma planejada

em sala de aula é privilegiar a ex-

periência coletiva na escola.

   O diálogo é a troca que possi-

bilita conexões entre pessoas,

ideias e atitudes. Na escola, ele

estabelece conexões entre disci-

plinas, ações docentes por

projetos comuns e ações discentes

para a construção coletiva do

conhecimento (CASTANHO,

1993).
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Como alcançá-la no ambiente escolar?
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Do diálogo
nasce a rebeldia
D e  q u e  f o r m a  p o s s i b i l i t a r  c o n e x õ e s ?
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    O diálogo, como técnica, é
sempre um meio e nunca um
fim. Diálogo, discussão e
conversa são diferentes tipos
de conversa (CASTANHO,
1993).
  Na discussão, deseja-se
levantar diferentes pontos
de vista para analisar todas
elas e tentar definir as
melhores saídas para uma
determinada situação.
  No debate, as pessoas
entram na conversa para
vencer, quase sempre des-
bancando o argumento do
outro.
  Seja qual for o tipo de
conversa, a técnica de ensino

e aprendizagem adotada
deve ter intencionalidade e
ser planejada. Dentro da
nossa proposta, ela deve
sempre privilegiar sequên-
cias didáticas que coloquem
o educando frente a expe-
riências coletivas, colabora-
tivas e participativas para a
construção do
conhecimento. Nesse
sentido, ser rebelde é ir
contra o modelo tradi-cional,
sabendo escutar, ten-do
disponibilidade para o
diálogo e sabendo argumen-
tar contra as realidades
marcadas pela desigualdade
(FREIRE, 2013).

ORIENTAÇÕES PARA
UMA BOA CONVERSA:

Pensar a discussão como uma
cooperação intelectual e fruto de
uma escuta afetiva.

01

Explorar a capacidade de dizer
com as suas próprias palavras.

02

Devem ter objetivos claros.

03

Todo trabalho de grupo pressupõe
intenso trabalho individual.

04

Ter critérios para aplicação da
técnica.

05

A discussão deve ser uma lição
criadora.

06

Texto adaptado de CASTANHO, Maria
Eugênia L. M.. Da discussão e do debate
nasce a rebeldia. In: VEIGA, Ilma Castro
Alencastro. Técnicas de ensino: por que
não? 2ª ed. Campinas: Papirus, 1993, pp. 93-
106.

FONTE:

Para saber mais!
 
FAZENDA, I. C. A. O que é
interdisciplinaridade? São Paulo: Cortez,
2008.
 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

Imagem gratuita oferecida pelo Canva.

Ter tarefas para informar-se.
Buscar informações.

07

Devem vir no bojo de uma atitude
afetiva que caracteriza o professor
como alguém muito especial.

08
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Levando em consideração as

dificuldades apresentadas pelos

professores e professoras durante o

curso de extensão, listamos aqui uma

série de filmes documentários com

duração de até 40 minutos para

serem explorados na escola. As obras

fílmicas podem ser encontradas em

plataformas digitais de vídeos, como

You Tube, Vimeo e Netflix.

 

Recomendamos o uso do

documentário na sala de aula como

um recurso didático que proporcione

o desenvolvimento de uma teia de

conhecimentos. Por meio dele, o

educador e a educadora podem

trabalhar a linguagem

cinematográfica, conteúdos

conceituais e factuais e conteúdos

procedimentais. 

 

O documentário
como detonador

pedagógico

20
documentários
para trabalhar
na sala de aula

Imagem gratuita oferecida pelo Canva.



Nos anos 1930 e 1940, uma fazenda do interior

paulista adotou símbolos nazistas como

emblema. A propriedade vizinha, pertencente à

mesma família, colocou em prática teorias

racistas e eugênicas: recrutou 50 crianças órfãs,

a maioria negras, para trabalhar em suas terras.

A história só veio à tona em 1990, quando um

fazendeiro descobriu a primeira pista do caso.

 

Entre a suástica
e a palmatória

RACISMO NA

HISTÓRIA

O filme aborda a questão do
trabalho infantil e das relações
raciais no Brasil dos anos 1930. O
conceito de memória é um
conteúdo que pode ser explorado
em sala de aula.

Direção: Philippe Noguchi

Documentário, Brasil, 2013, 22 min

Fonte: Material de divulgação do filme.



Entre Rios fala sobre o processo de

transformação sofrido pelos cursos d’água

paulistanos e as motivações sociais, políticas e

econômicas que orientaram a cidade a se

moldar como se eles não existissem. A boa

notícia é que a cidade, assim como os rios, está

em constante transformação e pode tomar

novos rumos dependendo dos valores e anseios

de sua sociedade.

 

Entre Rios

QUESTÃO

AMBIENTAL 

Um bom documentário sobre a
urbanização de São Paulo, com
um enfoque geográfico-histórico,
permeando também questões
sobre meio ambiente, política.

Direção: Caio Silva Ferraz

Documentário, Brasil, 2009, 25 min

Fonte: Material de divulgação do filme.



Em agosto de 2000 um grupo de manifestantes

organizou uma ocupação em um grande

shopping da zona sul carioca. O episódio obteve

grande repercussão na imprensa nacional e

ainda hoje é discutido por alguns teóricos. O

filme recuperou imagens de arquivo e traz

entrevistas de alguns personagens 7 anos após

essa inusitada manifestação.

 

Hiato

DIREITO À

CIDADE

O documentário é uma boa
oportunidade para discutir
questões como a desigualdade
de renda; cidadania e direito de
ir e vir; conceito de espaço
público e privado.

Direção: Vladimir Seixas

Documentário, Brasil, 2008, 20 min

Fonte: Material de divulgação do filme.



O termo Complexo de Vira-Latas denomina um

sentimento característico de determinadas

classes da sociedade brasileira. Esse

sentimento, marcado por derrotismo,

pessimismo e má informação, está muito ligado

à negação do que somos como brasileiros. O

documentário O Complexo de Vira-Latas

explica esse sentimento, discute o tema e faz

um breve panorama social e político da

realidade brasileira. 

Complexo de
Vira-latas

IDENTIDADE E

NAÇÃO

Por meio do documentário, é
possível abordar em sala de aula
os estereótipos que marcam o
povo brasileiro e desdobrar a
discussão para os conceitos de
identidade, nação e nacionalismo.

Direção: Leandro Caproni

Documentário, Brasil, 2014, 24
min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



A partir do depoimento de pesquisadores,

lideranças religiosas e praticantes de religiões

afro brasileiras, Intolerâncias da Fé pretende

retratar os conflitos religiosos ocorridos no

espaço público e problematizar o tratamento

conferido a estes conflitos pela sociedade e por

instituições como a escola e a polícia. 

Intolerâncias da
Fé

INTOLERÃNCIA

E VIOLÊNCIA

O documentário provoca a
reflexão sobre o conceito de
intolerância e nos leva a pensar
sobre os valores e atitudes da
vida, como respeito, empatia,
limites, tolerância.

Direção: Alexandre B. Borges, Fernando
de Sousa e Taís Capelini

Documentário, Brasil, 2016, 16 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



Um ácido e divertido retrato da mecânica da

sociedade de consumo. Acompanhando a

trajetória de um simples tomate, desde a

plantação até ser jogado fora, o curta escancara

o processo de geração de riqueza e as

desigualdades que surgem no meio do caminho. 

 

Ilha das Flores

DESIGUALDADE

E CONSUMO

Humanidade e humanização é o
eixo de discussão explorado no
filme. Na sala de aula, podemos
conversar sobre cadeia de
produção e consumo dos
alimentos e a questão da
desigualdade.

Direção:  Jorge Furtado

Documentário, Brasil, 1989, 15 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



O documentário mostra os impactos gerados

pela mineração nas comunidades numa região

de Minas Gerais/Brasil conhecida como

quadrilátero ferrífero-aquífero, onde já existem

45 minas de ferro a céu aberto, e onde a água

está armazenada precisamente nas camadas de

minério de ferro. O filme traz uma grande

reflexão sobre o tema e lança uma pergunta: O

que é mais importante o minério ou a água?

 

Minas D´Água

SOCIEDADE E

NATUREZA

O filme nos faz pensar sobre a
relação entre sociedade e
natureza.  Traz uma boa
oportunidade para discutir a
questão da sustentabilidade e as
políticas públicas.

Direção:  Danilo Siqueira

Documentário, Brasil, 2015, 23 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



"Guerra Sem Fim" narra a história, resistência e

luta contra o extermínio, em especial no período

da ditadura militar, do povo indígena Krenak. O

filme traz depoimentos de membros da etnia

Krenak e de especialistas, colhidos pelo

Ministério Público Federal de Minas Gerais e

pelo GT sobre Povos Indígenas e Ditadura

Militar da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão

do MPF, que têm proposto ações em defesa dos

direitos do povo Krenak.

Guerra Sem Fim -
Resistência e Luta
do Povo Krenak

QUESTÃO

INDÍGENA

Violação de direitos, território e
cultura, embate entre
desenvolvimento e tradição são
alguns temas que podem ser
explorados a partir do filme.

Direção:  Vitor Blotta e Fabrício Bonni.

Documentário, Brasil, 2016, 29
min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



 “Ágora do agora” é um filme que apresenta o

Slam Resistência, uma competição de poesia

falada. Nele, idealizadores, público,

participantes e representantes de outros Slams

falam sobre o surgimento e a importância do

evento, que acontece desde 2014 no centro de

São Paulo, na Praça Roosevelt toda primeira

segunda do mês às 18h.

Slam Resistência -
Ágora do Agora

CULTURA E

JUVENTUDE

Por meio do filme, professores e
estudantes podem explorar e
discutir questões, como
juventude, relações com a escrita
e oralidade, ocupação de espaços
públicos, cultura marginal e
cultura erudita. 

Produção:  Slam Resistência.

Documentário, Brasil, 2019, 32
min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



Um mergulho no universo da Cracolândia, em São
Paulo a partir do programa "De Braços Abertos". O
filme retrata o programa e a região pela visão dos
atendidos pelo programa – não há entrevistas com
gestores ou especialistas; apenas usuários de crack
foram entrevistados.

Noia

SAÚDE PÚBLICA

E CIDADANIA

O filme nos traz imagens sobre
um cotidiano escondido das
grandes cidades brasileiras e
oferece uma boa oportunidade de
reflexão sobre políticas públicas
de saúde pública e consumo de
drogas.

Produção:  Agência Pública de
Jornalismo Investigativo.

Documentário, Brasil, 2016, 15 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



O medo, as afetividades e a subjetividade na forma

de ocupar a cidade sob o olhar de mais de 2500

mulheres, dão a tônica a este documentário

sensorial, que caminha com elas por onde se sentem

em Constante Ameaça.

 

 

Sob Constante
Ameaça

GÊNEROS E

SEXUALIDADES

A posição da mulher na sociedade
brasileira é o eixo de discussão do
filme. Associar filme e dados
estatísticos é um caminho
pertinente para a sala de aula.

Produção:  Agência Pública de
Jornalismo Investigativo.

Documentário, Brasil, 2018, 26 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



As histórias de transição capilar ou mesmo da

resistência e luta de mulheres pelo direito de terem

sua beleza natural, sem intervenção da indústria e

da opinião da sociedade.

 

Kbela

CORPO E

IDENTIDADE

Biopolítica é o eixo central de
discussão do filme. Na escola, o
filme oferece caminhos de
reflexão sobre o que é nosso
corpo, padrões de beleza e
relações identitárias.

Direção: Yasmin Thayná

Documentário, Brasil, 2015, 22 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



No dia 12 de janeiro de 2014, o programa TV Folha
levou ao ar o especial "A Batalha de Belo Monte",
reportagem de fôlego que explica a maior e mais
controversa obra de infra estrutura dos governos
Lula e Dilma.

A Batalha de Belo
Monte

DESENVOLVIMENTO

E TERRITÓRIO

Como associar desenvolvimento e
bem estar para as populações
tradicionais que habitam o
território da Amazônia é a
questão central para refletir sobre
o assunto do filme.

Direção: Douglas Lambert, Marcelo
Leite e Lalo de Almeida

Documentário, Brasil, 2014, 23 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



O clima está mudando, o calor aumentando. Os
índios do Xingu observam os sinais que estão por
toda parte. Árvores não florescem mais, o fogo se
alastra queimando a floresta, cigarras não cantam
mais anunciando a chuva porque o calor cozinhou
seus ovos. Os frutos da roça estão se estragando
antes de crescer. Ao olhar os efeitos devastadores
dessas mudanças, eles se perguntam como será o
futuro de seus netos.

Para onde foram as
andorinhas?

CULTURA E MEIO

AMBIENTE

Mudanças ambientais, a cultura
utilitarista da natureza e a visão
dos povos indígenas sobre a
transformação da natureza são
temas para serem abordados no
filme.

Produção: Instituto Catitu e Instituto
Socioambiental

Documentário, Brasil, 2015, 22 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



Marcos Tiarajú foi o primeiro bebê nascido na Fazenda
Annoni, em 1985. Os pais fizeram parte das 1500
famílias na ocupação realizada pelo MST, início de uma
nova etapa na luta pela reforma agrária no Brasil. Hoje,
com 22 anos, Marcos é bolsista de medicina, em Cuba.
Uma saga de conquista de direitos humanos, através da
luta social, uma história de superação de desigualdades
e injustiças, de marginalização e miséria.

Fruto da Terra

REFORMA AGRÁRIA

Qual é o valor da reforma agrária
para a sociedade brasileira e para
o campo é um dos caminhos para
pensar e discutir a atualidade do
tema na sala de aula.

Diretor: Tetê Moraes

Documentário, Brasil, 2008, 15 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



Um dia que começa com o comércio numa rua
popular e termina num aterro não muito longe dali.
Vendedores, carroceiros, consumidores e garis são
alguns dos agentes da epopeia que acontece entre o
consumo e o descarte.

Verde Chorume

CONSUMO E

SOCIEDADE

O que está entre o consumo e o
descarte do lixo? Por do filme,
temos a oportunidade de refletir
sobre o consumo nas grandes
cidades brasileiras.

Direção: Roberta Bonoldi.

Documentário, Brasil, 2015, 12 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



“Morri na Maré” é um documentário sobre o impacto
da violência sobre as crianças da favela Complexo da
Maré, no Rio de Janeiro, contado a partir da visão
delas. Foi realizado por dois jornalistas franceses,
Marie Naudascher e Patrick Vanier, ambos radicados
no Rio.

Morri na Maré

VIOLÊNCIA

URBANA

Segurança pública, direito à
educação e cidadania plena são
alguns dos temas que podem ser
explorados com o filme. Um olhar
estrangeiro sobre a violência
urbana do Rio de Janeiro.

Direção: Marie Naudascher e Patrick
Vanier.

Documentário, Brasil, 2014, 17 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



Na década de 90, os imigrantes bolivianos começaram
a se estabelecer massivamente em São Paulo para
fugir da crise econômica de seu país em busca de
trabalho. O filme conta a história de Choco, um garoto
de 15 anos e suas peripécias na maior cidade do Brasil.
Ele vive no Bairro do Bom Retiro desde os 9 anos de
idade. O vídeo busca compreender esta segunda
geração de bolivianos que vem criando raízes na
cidade, além de mostrar todo o preconceito que eles
tiveram de enfrentar para isso.

100% Boliviano,
Mano

IMIGRAÇÃO E

CULTURA

A marca do nosso país é a
multiculturalidade e cada vez
mais, o fenômeno se complexifica
com a vinda de novos grupos
étnicos. A interculturalidade é um
ponto para se discutir por meio do
filme.

Produção: Agência Pública de
Jornalismo Investigativo.

Documentário, Brasil, 2013, 14 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



Trata-se de um documentário que conta a história de
um indivíduo para buscar o universal. O individuo, no
caso, é Charbel Gabriel, um senhor de 60 anos que ainda
trabalha, exercita-se, cuida-se, estuda, interage
diariamente com a família e a comunidade e tem
síndrome de Down. Não seria pouco para quem tem
tudo a seu favor, para Charbel, acaba sendo uma prova
de que a síndrome de Down nem o afasta nem o limita
no convívio com a sua comunidade, sua família e seus
amigos. 

Outro Olhar:
Convivendo com a
Diferença
 

IGUALDADE E

DIFERENÇA

O filme nos traz a oportunidade
de refletir sobre igualdade e
diferença numa sociedade
marcada por padrões, modelos e
sistemas excludentes.

Direção: Renata Sette.

Documentário, Brasil, 2015, 34 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



O documentário Linha de Corte mostra o impacto do

sistema de pagamento por produção na saúde do

trabalhador rural, expondo a precariedade do trabalho

no interior dos canaviais das modernas usinas paulistas,

cenário de pouca visibilidade social.

 

Linha de Corte

TRABALHO

Os limites do corpo e as relações
de trabalho por produção são os
temas abordados no filme e que
provoca a discussão em sala de
aula sobre as relações de trabalho
no mundo atual.

Direção: Beto Novaes.

Documentário, Brasil, 2013, 28 min.

Fonte: Material de divulgação do filme.



Para promover o
diálogo e a
pesquisa por meio
de filmes
  Em resumo, a nossa
proposta didática é o uso do
documentário como um
detonador pedagógico para
o desenvolvimento de uma
teia de conheci-mentos. 
 Por meio dele, promove-
mos o diálogo para conec-
tar ideias, experiências e
saberes e adotamos a pes-
quisa como princípio edu-
cativo para investigar as
informações oferecidas e
desenvolver o letramento
midiático. 

   Sendo assim, o uso do
documentário na sala de
aula é resultado de uma
intencionalidade e de um
planejamento pedagógico
no qual o educador levan-
tará perguntas e questões
para serem desenvolvidas
pelos estudantes, tanto com
os saberes do educando
quanto na busca pelo
conhe-cimento. A
colaboração será o caminho
percorrido para a   reflexão
crítica sobre a realidade.

Uma obra fílmica pode ser
mobilizadora e ter impacto,
especialmente se quem a exibe dá
um passo além de "apenas"
projetar algo de qualidade para os
estudantes.

O QUE LEVAR EM
CONSIDERAÇÃO NO
PLANEJAMENTO?

Contextualizar e refletir sobre o
tema do filme para levantar
hipóteses é um bom início. Fazer
boas perguntas é essencial.

REFLEXÃO

Levantar informações e dados
sobre o tema pode ser um bom
procedimento pré-filme para
tornar o olhar mais atento para ele.

INFORMAÇÃO

Dependendo do público, do tempo
e das situações de aula, a exibição
do filme pode ser integral, parcial
ou segmentado. 

EXIBIÇÃO

Após a exibição do filme, reflita
com os estudantes sobre as
hipóteses levantadas sobre as
possíveis respostas e sobre outras
questões que o filme levantou.
Crie condições e organize a
conversa para todos participarem.

DIÁLOGO

Através da oralidade e da escrita,
provoque a construção de
argumentos para serem
socializados em outras rodas de
conversa. Faça tarefas
individualizadas e coletivas.

ARGUMENTAÇÃO

Com base no filme e nos seus
desdobramentos, pense, crie e
realize alguma ação ou artefato
pedagógico. Pode ser uma
campanha, um mutirão, um jogo,
uma performance, entre outras
coisas.

AÇÃO

Imagem gratuita oferecida pelo Canva.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA

RACISMO À
BRASILEIRA

Contextualização
Peça a leitura do texto "Racismo tem
definição?", de Kabengele Munanga e
Nilma Lino Gomes, publicado no livro
O negro no Brasil de hoje. A meta da
atividade será oferecer um texto para
levantar a questão inicial do projeto
"Racismo à brasileira" e explorar a
prática da interpretação textual.
Solicitar o registro da ideia central de
cada parágrafo pode ser uma boa
estratégia para facilitar a compreensão
do estudante.

   A proposta de trabalho é voltada para estudantes do ensino
médio e visa explorar conteúdos que cruzam a discussão sobre o
racismo no Brasil.
   Historicamente, o Brasil é um país cultural e estruturalmente
racista. Boa parte da sua história foi marcada pela escravidão
dos negros africanos e povos originários e pela supremacia
branca europeia. Para intensificar o racismo e o preconceito
característico, ao longo do século XX, adotou-se a ideia de
democracia racial para encampar os ideais de
embranquecimento racial, fazer a manutenção do status quo
social e provocar ainda mais a opressão racial e social. Diante
disso, a adoção do filme Entre a Suástica e a Palmatória, de
Philippe Noguchi, objetiva trazer questões que podem despertar
a autocrítica e verdades inconvenientes nas relações familiares
e sociais de um país que precisa enegrecer sua história.  
  Com base no filme, propomo-nos inicialmente explorar
conteúdos sobre a trajetória de construção do racismo na
história brasileira e alimentar/provocar reflexões entre os
estudantes para o desdobramentos de assuntos correlatos.

De Pedro Henrique Gomes

MODELO DE PLANO DE
TRABALHO 

Informação
Relacione o texto com dados sobre
desigualdade raciais e com notícias
jornalísticas sobre casos de racismo e
injúria racial.  Faça um mapeamento
detalhado sobre as situações, casos e
contextos que envolvem o racismo. A
prática deste registro textual é
importante como estratégia de
organização do estudo e da pesquisa.

Exibição
Antes da exibição, explique o que é um
argumento de filme e solicite aos
estudantes para escreverem qual é o
argumento do filme Entre a Suástica e
a Palmatória. Após a exibição completa
do filme, converse com os estudantes
sobre algumas cenas dele por meio de
perguntas como: qual é o contexto da
história contada? É uma história
oriunda da oralidade ou da escrita?
Quem são os personagens? O que eles
dizem? Qual é o símbolo em discussão
no início do filme? Que informações o
filme desperta na memória dos
estudantes? O que eles sabem sobre os
assuntos falados no filme? É uma
oportunidade para verificar o
conhecimento prévio dos estudantes e
que se relacionam com a temática do
filme e do projeto. Mapeie e registre
essas informações. Elas ajudarão na
definição dos itinerários possíveis para
a realização de uma pesquisa.
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Diálogo
A meta é criar um momento de conversa
entre os estudantes para trocar
informações e pensamentos. A partir das
perguntas sobre o filme e do argumento
criado por eles, em pequenos grupos,
discuta qual é a mensagem do filme e
como podemos entender a história do
racismo no Brasil,  com foco na Era
Vargas - contexto abordado no filme. Ter
uma lista com as orientações para a
discussão facilita a compreensão dos
estudantes e mobiliza-os para a
discussão. Para provocá-la, apresente a
pintura A Redenção de Cam, de Modesto
Brocos, e, em conjunto com os
estudantes, analise e relacione-a com o
filme. Levante hipóteses. Defina os
caminhos das pesquisas com eles.

Nas pesquisas de Aguilar Filho, são estabelecidas relações
entre a simbologia nazista presente nas propriedades rurais
da família Rocha Miranda e um contexto de simpatia a ideais
de racismo e autoritarismo no Brasil das décadas de 1930 e
1940. Com os estudantes, consulte informações em livros,
revistas e sites e caracterize o período histórico do governo
Vargas. Elabore um resumo com informações sobre o
governo de Getúlio Vargas no período entre 1930 e 1945,
destacando as fases políticas, os seus parceiros políticos e
econômicos e as ações de manutenção de poder. Caso possa,
faça uma linha do tempo da Era Vargas com os estudantes.

No Estado Novo, o Governo de Vargas ficou marcado por um
projeto de branqueamento da população brasileira. Para
discutir a questão, aprecie com os estudantes a obra “A
Redenção de Cam”, de Modesto Brocos (1852-1936) e
discuta as polêmicas envolvidas na obra sobre questões
raciais e populares em fins do século XIX. Solicite pesquisas
sobre a obra, seu autor e como ela foi apropriada para
justificar a tese de branqueamento por meio da mestiçagem.
O produto final pode ser um texto informativo sobre a obra e
o assunto em questão.

Fazer exercícios para a construção de argumentos demandam
estudo e pesquisa. Assim, listamos aqui dois exercícios que
exemplificam tal atitude:
 

 

MODELO DE PLANO DE
TRABALHO 

Itinerários
O filme, a pintura, o texto sobre racismo,
os dados sobre desigualdades raciais e as
notícias sobre casos de racismo nos
oferecem diferentes caminhos para a
pesquisa dos estudantes. Temas como
educação e eugenia na Era Vargas, o
Integralismo e a popularidade do
nazismo no Brasil dos anos 1930, a
tentativa de embranquecimento da
população brasileira, o trabalho escravo
infantil,  o racismo na sociedade
brasileira são caminhos que podem ser
explorados pelo trabalho docente em
parceria com os estudantes. Por meio
deles, sugere-se a utilização de
procedimentos de pesquisa como leitura
de mapas, análise de gráficos, leitura,
interpretação e produção de textos
(resumos, fichamentos e dissertações),
entre outros procedimentos que ajudem
a organizar o registro e a análise das
informações.

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Argumentação

Ação
A meta é desenvolver atividades que
explorem a capacidade criativa e crítica
dos estudantes. Proponha a realização
de uma ação coletiva. Pode ser uma
campanha contra o racismo na escola por
meio de cartazes pelos corredores ou
digitalmente nas redes sociais, a criação
de um livreto com redações com uma
proposta de intervenção. O principal
objetivo é socializar o conhecimento
construído coletivamente.

PÁG. 31



Considerações finais
   Em nossa pesquisa, o principal desafio foi mapear e avaliar as

facilidades e dificuldades encontradas pelos professores e

professoras para o uso do documentário na sala de aula.

Conseguimos identificar algumas dificuldades e explorar facilidades

para a elaboração deste dispositivo pedagógico. Certamente, outras

dificuldades surgirão e outras possibilidades de uso aparecerão para

tornar o uso do documentário como recursos didático de forma mais

eficiente e produtivo em sala de aula.

     Reforçamos que não deseja-se encarar tal documento como uma

receita ou um guia pedagógico. A maior validade do processo é

inspirar professores e professoras para o uso do recursos didático

com a sua respectiva marca de trabalho docente.

    A pesquisa e a escrita da dissertação nos despertou diferentes

reflexões e abriu novos caminhos para a reflexão sobre o cinema na

escola. Transformar o cinema e a linguagem cinematográfica como

metodologia de ensino na escola é um horizonte com grandes

possibilidades para a renovação do trabalho docente e da dinâmica

educativa. Utilizar a narrativa e a linguagem do documentário

apresenta grande potencial para uma dinâmica escolar marcada pela

pesquisa como princípio educativo e para o trabalho coletivo entre

os educandos.

     Por fim, desejamos que o dispositivo pedagógico possa contribuir

para o trabalho docente e que seja transformado por todo e

qualquer educador movido pela curiosidade criativa.
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