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RESUMO 
 
 
A Base Nacional Comum Curricular evidencia que trabalhos que fazem uso de 

estratégias de ensino variadas têm maior chance de atingir com êxito os seus 

objetivos. É pensando em uma diversidade de estratégias, cuidadosamente 

planejadas e justificadas, que surgiu este Trabalho de Conclusão de Curso que 

apresenta uma sequência didática, voltada para os anos finais do Ensino 

Fundamental, sobre o objeto de conhecimento Holocausto. A necessidade de criar 

diferentes interações entre os discentes e os objetos de conhecimento levou em 

consideração, também, um possível diálogo com outros componentes curriculares, 

como História. Além disso, ressalta-se que a proposta pedagógica aqui descrita, 

elaborada para ser utilizada nas aulas de leitura, compreensão, interpretação e 

produção textual em Língua Portuguesa do 9º. ano, calcou seus esforços em 

aproximar cultura digital e aprendizado, fazendo uso de diversas mídias, como jogos 

digitais, filmes, livros e podcasts. Objetivando desenvolver o pensamento crítico, 

dinâmico, significativo e contextualizado do alunado, almejou-se aproximar a dinâmica 

desenvolvida durante as aulas propostas à consciência dos problemas reais do mundo 

do passado e de hoje, gerando debates reflexivos entre os alunos e professores. 

Foram usados como referenciais teóricos os pensamentos de Brasil (2017), 

Bittencourt e Karvat (2013), Freire (2011), Martins (2014), Miniuci (2017), Pereira e 

Gitz (2014) e Reiss (2018). 

 

Palavras-chave: BNCC; Língua Portuguesa; Cultura digital; Holocausto; Produção 

textual. 
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ABSTRACT 
 

 

The Base Nacional Comum Curricular shows that works that make use of varied 

teaching strategies are more likely to achieve their goals successfully. It is thinking 

about various strategies, carefully planned and justified, that this concept appeared, 

which presents a didactic sequence, focused on the final years of Elementary School, 

on the object of knowledge about the Holocaust. The need to create different 

interactions between students and knowledge objects also took into account a possible 

dialogue with other curricular components, such as history. Also, it should be noted 

that the pedagogical proposal described here, designed to be used in the reading, 

comprehension, interpretation, and textual production classes in the 9th year of 

schooling, extending all efforts on bringing digital culture and learning together, making 

use of various media, such as digital games, films, books, and podcasts. The aim is to 

develop the critical, dynamic, meaningful, and contextualized thinking of the students, 

bringing the dynamics developed during the classes proposed to the awareness of the 

real problems of the past and today, and generate reflective debates between students 

and teachers. The thoughts of Brasil (2017), Bittencourt and Karvat (2013), Freire 

(2011), Martins (2014), Miniuci (2017), Pereira and Gitz (2014), and Reiss (2018) were 

used as theoretical references. 

 

Key words: BNCC; Portuguese language; Digital culture; Holocaust; Text production 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A interatividade dos alunos com a tecnologia em sala de aula tem sido cada vez mais 

abordada em pesquisas e nos discursos acadêmicos, porém não se sabe quando 

esse tipo de abordagem passará a ser colocada em prática em grande parte das 

escolas (MARTINS, 2014). 

 

Em função do intenso avanço tecnológico dos meios de comunicação e informação, 

aos quais muitos alunos têm acesso diariamente em suas casas, a abordagem de 

ensino tradicional e os materiais pedagógicos, igualmente, tradicionais, empregados 

pelas escolas, muitas vezes, desestimulam o alunado. Isso leva, inclusive, alguns 

alunos, predominantemente da rede pública, a deixar de completar o Ensino Médio. 

 

Em reportagem, calcada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), compilados pelo Movimento Todos Pela Educação, para o portal UOL 

Educação, Barbosa (2018) evidencia que “apesar de avanços contínuos nos últimos 

anos, quase 40% dos jovens brasileiros de 19 anos de idade (cerca de 1,1 milhão de 

pessoas) não têm o ensino médio completo [...]”.  

 

Frequentemente, os alunos não se sentem envolvidos com o processo de ensino-

aprendizagem e passam por ele apenas como parte de uma de suas obrigações ou 

não chegam a concluir seus estudos na Educação Básica, não entendendo o processo 

ou sua importância nele.  

 

Ademais, a escola ainda se mostra distante da abordagem que propõe que vivências 

dentro e fora da sala de aula caminhem juntas, já que em muitos casos há interesse 

dos alunos em compreender o que ocorre na sociedade nos dias atuais, 

principalmente, tudo o que envolve a chamada sociedade da informação e a cultura 

digital: 

 
[...] a cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas nas 
sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da 
multiplicação das tecnologias [...] e do crescente acesso a elas, pela 
maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e 
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afins. [...] Os jovens têm se engajado cada vez mais como 
protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas 
formas de interação multimídia e multimodal e ágil (BRASIL, 2017, p. 
61). 
 

Considerando o uso de recursos digitais, a escola pode continuar a propor novos 

desafios para seus alunos, repensando a educação a ponto de torná-la mais dinâmica, 

intelectiva e participativa. A partir disso, torna-se indispensável utilizar a tecnologia 

como ferramenta para a educação. 

 

No contexto atual, os alunos devem ser os protagonistas de sua própria educação e 

o professor deve demonstrar ao discente os caminhos para tornar-se um ser 

competente e autônomo. Afinal, é por meio da incorporação de variadas linguagens e 

do uso das metodologias ativas, que se formarão as novas gerações estudantis, com 

o estímulo à reflexão e à consciência crítica. 

 

A escola, junto ao corpo docente, pode mudar a organização da dinâmica da sala de 

aula - até bem pouco tempo atrás centrada na figura do professor -, mostrando como 

os educandos podem aprender, por exemplo, de forma autônoma, a buscar 

informações confiáveis na internet, inclusive nas mídias sociais. De acordo com 

Guimarães e Boruchovitch (2004, p. 143), 

 
[...] a escola representa para a sociedade ocidental uma fonte 
socializadora de grande impacto na vida das pessoas. Para alcançar 
seus objetivos é necessário, no entanto, que se promova entre os 
estudantes interesse genuíno e entusiasmo pela aprendizagem e 
desempenho escolar. 
 

O estigma de que o professor é o centro do ensino e o detentor do saber não se adapta 

ao aluno do século XXI, que vive rodeado no dia a dia de muitos estímulos 

multimidiáticos e que gosta de ter uma postura ativa nas aulas, ganhando voz nas 

dinâmicas criadas ao longo das propostas. 

 

Foi pensando no posicionamento desse perfil de aluno contemporâneo, ativo, 

preocupado com os direitos de cada ser humano, que busca ser socialmente 

responsável e acredita no coletivo, que surgiu o tema do presente trabalho como 

forma de aproximar os alunos historicamente, emocionalmente e cientificamente do 

Holocausto, analisando o genocídio de uma diferente perspectiva e promovendo 
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diálogos que visam a examinar semelhanças entre um marco da história mundial e os 

conflitos da sociedade atual, por vezes, intolerante e indiferente. 

 

Nosso problema de pesquisa é: uma sequência didática aplicada nas aulas de 

Língua Portuguesa no 9º. ano do Ensino Fundamental pode levar os educandos a 

refletirem profundamente sobre o Holocausto? 

  

São hipóteses para esse problema de pesquisa: 

- uma sequência didática calcada na análise detalhada e dirigida de textos que 

narram histórias de pessoas que passaram pelo Holocausto pode levar os 

educandos a refletirem profundamente sobre esse acontecimento histórico; 

- uma sequência didática calcada no uso de vários recursos midiáticos que retratam 

o Holocausto, entre eles produções cinematográficas, pode levar os educandos a 

refletirem profundamente sobre esse acontecimento histórico; 

- uma sequência didática calcada no protagonismo estudantil que dê voz aos alunos 

pode levar os educandos a refletirem profundamente sobre esse acontecimento 

histórico. 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso buscou, portanto, ofertar aos docentes uma 

sequência de aulas para alunos do 9º. ano do Ensino Fundamental cuja temática 

central é o Holocausto, sendo que os Temas Contemporâneos Transversais 

multiculturalismo, cidadania, civismo e violência darão base às propostas elaboradas 

por esta pesquisa. 

 

Ao longo das aulas, há uma série de reflexões sobre tudo o que envolveu o período 

da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Há leituras literárias a serem realizadas, 

podcast a ser ouvido e debatido, trechos de filmes, documentários a serem exibidos 

e discutidos e dois momentos de produção textual: um mais formal (em formato de 

trabalho escrito) e um mais dinâmico e digital (em algum formato de uma mídia social 

escolhida pelos alunos). 

 

Destaca-se que o trabalho escrito será importante para que os alunos tenham 

conteúdo para a produção dos vídeos sobre os livros lidos pelos discentes. Muito se 

fala em produção digital na escola. Porém, para que esse tipo de trabalho seja 
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realmente sólido, é indispensável mostrar aos alunos que os bons vídeos são aqueles 

que têm conteúdo. Aqueles produzidos por pessoas que antes de qualquer tipo de 

gravação estudam o conteúdo a ser dividido com as pessoas e a ser publicado nas 

mídias sociais. 

 

Os princípios democráticos, que almejam proteger os direitos humanos, como a 

liberdade de expressão, o direito à igualdade e o direito à educação, estão previstos 

como parte do compromisso da escola. Há, ainda, estudos reflexivos referentes à 

função da escola acerca de orientar em relação aos diversos problemas sociais, sendo 

um deles a violência. Lê-se na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que:  

 

[...] é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar 
qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, 
incluindo a violência simbólica de grupos sociais que impõem 
normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que 
não estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes 
na comunidade e na escola (BRASIL, 2017, p. 61). 

 

Um dos objetos do conhecimento previstos no currículo dos anos finais do 

Fundamental é o Holocausto. Seu estudo, constantemente, causa comoção humana 

e há muitos aspectos emocionais e históricos envolvidos. A intenção deste projeto é 

motivar os alunos a buscarem informações e compreenderem a verossimilhança 

presente nos estudos e debates previstos em sala de aula já que, no século atual, 

frequentemente, a intolerância e a falta de respeito frente às diversidades são 

abordadas.    

 

Ao componente curricular Língua Portuguesa cabe “possibilitar a participação 

significativa e crítica” (BRASIL, 2017, p. 67), relacionando os discursos de ódio de 

Adolf Hitler aos desafios enfrentados no cotidiano dos cidadãos brasileiros, tais como 

o racismo, a homofobia, o machismo, a xenofobia, a gordofobia e outros casos de 

intolerância religiosa. “É preciso saber reconhecer os discursos de ódio, refletir sobre 

os limites entre liberdade de expressão e ataque a direitos, aprender a debater ideias, 

considerando posições e argumentos contrários” (BRASIL, 2017, p. 69). 

 

Ademais, há escassez de diferentes abordagens, tecnológicas e práticas, 

relacionadas ao tema. Frequentemente, o que se vê, nos Estágios Curriculares 
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Supervisionados, é que os professores solicitam a leitura de uma obra que trate do 

Holocausto, como O Diário de Anne Frank, por exemplo, e que depois o aluno faça 

uma prova escrita após a leitura. Como resultado, o discente não é abordado de forma 

dinâmica e entusiasta o suficiente para possíveis debates, que poderiam fortalecer o 

senso crítico e retórico dos educandos. 

 

Dessa forma, destaca-se que, nesta sequência didática, os alunos são expostos a 

dados do genocídio e do nazismo, que são analisados, recorrendo-se a obras literárias 

- muitas vezes que são baseadas em vivências -, produções cinematográficas, 

podcasts, mídias sociais, dentre outros recursos digitais. 

 

Foi constituído um referencial teórico com o objetivo de fundamentar toda a pesquisa, 

composto por diferentes obras e pela história da cultura judaica que, de acordo com 

os estudos recentes, revela uma nova perspectiva didática sobre a temática. Destaca-

se que foram empregados como referenciais teóricos: Brasil (2017), Bittencourt e 

Karvat (2013), Freire (2011), Martins (2014), Miniuci (2017), Pereira e Gitz (2014) e 

Reiss (2018). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 A REALIDADE DO ALUNO DENTRO E FORA DO AMBIENTE ESCOLAR 

 
 
O acesso à educação tornou-se, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em 1996, um direito de todos, deixando, com o decorrer dos anos, 

de ser um instrumento de reforço das desigualdades sociais em todo o Brasil. A 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, já tinha determinado, 

anteriormente, a garantia da educação importante para o desenvolvimento pessoal, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 
1988). 
 

Em 1994, foi recomendada pelo MEC a inclusão de objetos do conhecimento relativos 

aos aspectos éticos, políticos e educacionais, além da integração da especializada 

formação no currículo dos docentes às pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 

 

Atualmente, após a criação de novas leis, alterações por meio de emendas 

constitucionais e outros projetos, a educação apresenta melhores condições de 

acesso, permanência, participação e aprendizagem. Como objetivo central do ensino, 

o papel fundamental da escola é formar um cidadão responsável e compromissado 

com a sociedade, além de competente no mercado de trabalho. 

 

Porém, a problemática em torno da formação do aluno compromissado com a 

sociedade vai além dos muros da escola e gera um desafio para os docentes entre a 

contextualização do mundo real versus o mundo escolar (interior da escola). Silva e 

Ferreira (2014, p. 12) apontam a necessidade de alcançar os alunos dentro do espaço 

da sociedade, como seres que fazem parte do mundo: 
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O ensino aplicado aos alunos dentro da escola, não é o suficiente para 
mudar a convivência em sociedade, é preciso muito mais do que isso, 
pois atrás dos muros da escola, existe um mundo muito amplo com 
ideologias próprias, pronto para repassar seus valores, e preparado 
para adequar os indivíduos conforme o seu interesse. Por isso é 
preciso pensar em como alcançar esses alunos também fora da 
escola. 
 

Por esse motivo, é importante quebrar as barreiras interiores do âmbito escolar para 

demonstrar a realidade exterior, do que os espera enquanto seres pensantes, críticos 

e responsáveis. Diante disso, questões como desigualdade, diversidade e 

discriminação - étnicas, religiosas, sexuais, etc. -, não devem ser ignoradas, mas sim 

debatidas em sala de aula, aumentando a coletividade dentro do espaço escolar e 

preparando o aluno para sua atuação no mundo real, fora da escola.  

 
 
2.2 LÍNGUA PORTUGUESA E BNCC 
 
 
O componente curricular Língua Portuguesa, entre suas finalidades e eixos propostos 

pela BNCC, propõe várias práticas de linguagem, sendo que dentre elas falaremos da 

leitura e da escrita, pois ambas ajudam a revelar o mundo exterior e formar um ser 

consciente da realidade e dos desafios a serem enfrentados enquanto cidadão. 

 

No eixo da leitura, são propostas, ao longo dos direcionamentos da BNCC, atividades 

de envolvimento para gerar autonomia crítica e analítica, por meio da interação, 

envolvendo escrita e oralidade, pois estas “decorrem da interação ativa do 

leitor/ouvinte/espectador [...], sendo exemplos as leituras para: [...] conhecimento, 

discussão e debate sobre temas sociais relevantes” (BRASIL, 2017, p. 71). 

 

No eixo da escrita, são indicadas atividades de produção textual e oral baseadas na 

historiografia da época, na resenha de obras literárias (a serem escolhidas pelos 

alunos), na verossimilhança da temática enquanto realidade atual e debates 

interativos, partindo dos alunos e de suas pesquisas. 
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Nesse contexto, são previstos aumentos na demanda cognitiva das atividades de 

leitura, baseados na complexidade da leitura e da produção textual (escrita ou oral) 

que virão a se desenvolver. Essa complexidade refere-se à habilidade de leitura e 

reflexão sobre o texto que, além de ampliar o conhecimento sobre os fatos e 

acontecimentos, possibilita interação, gera pesquisa e reflexão crítica, por meio do 

amadurecimento interpretativo. 

 

Pensando nisso, o desenvolvimento desta pesquisa pautou-se em um possível 

caminho para levar os alunos a interpretar e refletir criticamente, relacionando fato e 

opinião, causa e efeito, validade de informações. Segundo nossa BNCC (BRASIL, 

2017, p. 73), a reflexão crítica deve levar o aluno a analisar “a fidedignidade das 

informações, as temáticas, os fatos, os acontecimentos, as questões controversas 

presentes nos textos lidos”. 

 

Coube a este trabalho repensar e reestruturar a maneira como os docentes de Língua 

Portuguesa trabalham a temática do Holocausto, fazendo uso de variados recursos 

multimidiáticos, pois de acordo com Kenski (2007, p. 45): 

 
A imagem, o som e o movimento oferecem informações mais realistas 
em relação ao que está sendo ensinado. Quando bem utilizadas, 
provocam a alteração dos comportamentos de professores e alunos, 
levando-os ao melhor conhecimento e maior aprofundamento do 
conteúdo estudado. 

 

Assim sendo, foi feita uma seleção cuidadosa dos recursos que poderiam ofertar 

benefícios a sequência didática aqui descrita. 

 

 

2.3 TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
Os Temas Transversais, publicados em 1998, levaram os educadores a refletir sobre 

questões relevantes que não eram inscritas como temáticas obrigatórias até então 

nos currículos escolares, mas que atravessavam por áreas de estudo importantes 

para a formação integral do ser humano. Nesse sentido, os temas transversais: 
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Tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela 
sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e 
educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços 
sociais, em busca de soluções e de alternativas, confrontando 
posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no âmbito 
social mais amplo quanto à atuação pessoal. São questões urgentes 
que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está 
sendo construída e que demandam transformações macrossociais e 
também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e 
aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões 
(BRASIL, 1998, p. 26). 

 

Com o passar dos anos e com a Base Nacional Comum Curricular, publicado em 

2017, surgiu a necessidade da ampliação dos Temas Transversais e vieram os Temas 

Contemporâneos Transversais (BRASIL, 2019). Ficou ainda mais evidente que essas 

temáticas são, portanto, conteúdos que não podem ser discutidos apenas no âmbito 

da educação informal. Eles necessitam ser apresentados aos alunos em sala de aula, 

traçando paralelos com todas as outras disciplinas que fazem parte do currículo 

escolar, pois as duas formas de educação (formal e informal) se complementam. 

 
É a partir dessas convicções que podemos entender a importância de trabalhos 

voltados para a temática do que seja o genocídio. O genocídio é o conceito utilizado 

para designar crimes que visam à eliminação total ou parcial de um determinado grupo 

ou comunidade, seja por fatores étnicos, religiosos ou raciais, e está diretamente 

atrelado à falta de respeito ao ser humano, ao multiculturalismo. Esse tema fala de 

um espaço histórico representado pela exclusão social, causada pela discriminação 

que quer acabar com a cultura, com os hábitos e com as línguas de outros povos. 

Nesse momento, é basilar destacar o respeito e o conceito de Pluralidade Cultural: 

 
O que se almeja, portanto, ao tratar de Pluralidade Cultural, não é a 
divisão ou o esquadrinhamento da sociedade em grupos culturais 
fechados, mas o enriquecimento propiciado a cada um e a todos pela 
pluralidade de formas de vida, pelo convívio e pelas opções pessoais, 
assim como o compromisso ético de contribuir com as transformações 
necessárias à construção de uma sociedade mais justa (BRASIL, 
1997,  p. 20). 

 

Dessa forma, torna-se necessário tratar de temas transversais em sala de aula. O 

respeito e a pluralidade cultural devem ser trabalhados de maneira que alunos 

entendam o respeito à diversidade e, também, valorizem diferentes culturas, 

propiciando um ambiente escolar contra a intolerância e os discursos de ódio. 
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2.4 LITERATURA E CINEMA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Conscientizar e compartilhar histórias reais é a melhor maneira para formar cidadãos 

com autonomia crítica para que não se repitam situações parecidas. Tendo isso como 

base para esta pesquisa, durante as aulas de Língua Portuguesa da sequência 

didática produzida para este TCC, são utilizados recursos literários, para 

representação da realidade, mostrando as transformações de um espaço, de um povo 

que se mostrou indiferente e o extermínio sofrido, principalmente, pelos judeus.  

 

Muitas autobiografias mostram a marca de um povo da mesma forma que produções 

cinematográficas podem retratar histórias reais. Assim, o cinema conversa com a 

literatura e ambos são representações de camadas da sociedade. Em função disso, 

existem muitos livros e filmes que podem servir de auxílio para compreender o 

momento e o tratamento que os judeus sofreram com o regime nazista. Dentre os 

livros utilizados em sala de aula estão: O Diário de Anne Frank, diário biográfico de 

Anne Frank (1947) e A Mala de Hana - Uma História Real, romance biográfico da 

escritora canadense Karen Levine (2002). 

 

A literatura tem seu papel dentro da temática, levando em conta que atualmente existe 

uma maior variedade de livros sobre a temática do Holocausto, para diferentes perfis 

de leitor. Cada material de apoio, como livros, filmes, documentários, depoimentos, 

devem ser escolhidos e adequados à faixa etária e, também, à realidade escolar, 

levando em conta uma melhor qualidade de ensino, uma estratégia educacional e 

social. 

 

Nesse quesito, mostra-se a importância das obras literárias em levar aos estudantes 

temas transversais, que nem sempre não aprofundados nos livros didáticos. Sabendo-

se, então, da importância dos trabalhos de leitura, este TCC apresenta uma seleção 

de cinco livros biográficos, dentre os quais o aluno escolherá uma das obras para ler 

e desenvolver o projeto final. Em conformidade com Bittencourt e Karvat (2013, p. 07), 

o uso do gênero biografia: 
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[...] Abre a possibilidade para que os alunos ampliem o contato com 
livros e desenvolvam o hábito e o gosto pela leitura. Além disso, a 
leitura de textos biográficos contribui para que crianças e jovens 
possam conhecer realidades históricas e sociais de determinada 
época, lugar, de forma significativa e contextualizada (p. 07). 

 

Os filmes, que também são aliados do ensino, foram utilizados aqui como sugestões 

de aprofundamento do material pedagógico e temático, com o objetivo de pensar o 

tema como uma questão da sociedade e do mundo de hoje, não se reduzindo a um 

tema apenas judaico e existente no período da Segunda Guerra Mundial. Buscou-se, 

portanto, levar o aluno a compreender a diversidade cultural e como esse aluno 

deveria se posicionar frente às discriminações. 

 
 
2.5 HOLOCAUSTO COMO MEMÓRIA COLETIVA 
 
 
O distanciamento de uma temática em relação à realidade do aluno deve ser superado 

pela inserção de vivências próprias do alunado, rompendo os limites do livro didático 

e utilizando-se do recurso da verossimilhança atual (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 

2004). 

 

Portanto, faz-se indispensável apresentar a carga emocional e de memória coletiva, 

construindo a visão do Holocausto, utilizando-se da multidisciplinaridade, para 

contextualizar o fato histórico. 

 
Trata-se de uma tarefa impossível conversar sobre qualquer dimensão 
educativa do Holocausto sem contextualizar a formação histórica de 
sua memória coletiva. [...] não faz sentido do ponto de vista 
pedagógico se retirarmos os elementos ‘memória’, ‘identidade’ e 
‘história’. Em outras palavras, não existe uma educação histórica sem 
a memória (REISS, 2018, p. 39). 

 

A memória coletiva é fruto da necessidade de entender o genocídio como um crime 

coletivo, causado não só pelos representantes do discurso de ódio de Adolf Hitler, 

como também de seus seguidores, e, principalmente, pelos indiferentes que não se 

sobrepuseram ao extermínio de inocentes. 
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Porém, os próprios professores, muitas vezes, condenam a politização da educação, 

de forma que acabam deixando de lado a exposição da realidade em um âmbito 

comparativo. Freire (2011, p. 53) defende a alfabetização e a pós-alfabetização, 

recorrendo ao “espontaneísmo”, ao qual o autor se refere como sendo o contrário da 

manipulação, gerador de participação crítica e democrática, no sentido de que 

educadores: 

 
[...] não podem deixar de propor aos educandos uma reflexão crítica 
sobre o concreto, sobre a realidade nacional, sobre o momento 
presente - o da reconstrução, com seus desafios a responder e suas 
dificuldades a superar. [...] A serviço da reconstrução nacional, 
contribuam para o povo, tomando mais e mais a sua História nas mãos 
[...]. Fazer a História é estar presente nela e não simplesmente nela 
estar representado (FREIRE, 2011, p. 53). 
 

De acordo com Freire (2011, p. 54-55), “quanto mais conscientemente faça a sua 

História, tanto mais o povo perceberá, com lucidez, as dificuldades que tem a 

enfrentar, no domínio econômico, social e cultural, no processo permanente da sua 

libertação”, devendo, assim, a educação ser compreendida como processo de leitura 

e reescrita da realidade com práticas impulsionadoras da reconstrução nacional e 

reinvenção da sua sociedade. 

 

Dessa forma, a implementação de uma nova perspectiva didática do holocausto está 

no processo de representar o passado por meio de recordações e lembranças. 

Diferentemente do passado histórico, que descreve os fatos e eventos sofridos e 

registrados por uma sociedade, a memória coletiva envolve-se com os sentidos 

experimentados por alguém, uma vez que se trata de um “processo social de 

reconstrução de um passado vivido e experimentado por um determinado grupo, 

comunidade ou sociedade” (REISS, 2018, p. 45). 

 

O ambiente como local de ensino-aprendizagem deverá ultrapassar as barreiras da 

sala de aula e de professor-aluno, tornando-se humano e representativo das opiniões 

e pensamentos de todos, durante reflexões coletivas em todos os processos. Diante 

disso, Freire (2011) afirma que a educação é a alavanca das mudanças sociais, ou 

seja, o mundo se refaz modelando as almas e recriando os corações a partir bondade 

humana e da consciência. 
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Para tal fim, foram necessárias, no decorrer deste trabalho, diferentes metodologias 

interativas em sala de aula, como, por exemplo, podcast de um depoimento de uma 

sobrevivente do Holocausto, documentário do jornal BBC News, além de filmes e 

livros. 

 

 

2.6 LINGUAGEM DIGITAL EM SALA DE AULA 
 
 

O uso da linguagem digital na educação escolar, como estratégia de ensino, junto às 

tecnologias interativas, fortalece as competências dos alunos, a figura central do 

processo de ensino-aprendizagem. Vasconcelos e Martins (2019) consideram que um 

ensino orquestrado pelo professor de forma democrática e real, além de profícua, 

cativa o aluno e transforma a sala de aula em um ambiente facilitador do aprendizado. 

 

Porém, as escolas brasileiras, na maioria das vezes, não são dinâmicas em seus 

processos de mudança e tardam “em atualizar suas práticas pedagógicas, permitindo, 

em decorrência, largos períodos de descompasso entre o que ela oferta e o que a 

sociedade demanda” (VASCONCELOS; MARTINS, 2019, posição 60), atrasando a 

utilização de novas estratégias de ensino que podem ser proveitosas para seus alunos 

e professores. 

 

Outra intenção ao se desenvolver trabalhos com a linguagem digital é auxiliar o 

docente a ensinar os alunos sobre o uso da internet como fonte de conhecimento, 

pesquisa e, também, comunicação. Pensando nisso, para a produção final dos alunos 

desta sequência didática, foram propostos, com base no eixo da produção textual, 

que é previsto pela BNCC, trabalhos interativos para “denunciar situações de 

desrespeito aos direitos” (BRASIL, 2017, p. 76). 

 

Aos alunos cabe, portanto, desenvolver por meio da linguagem digital - seja por blogs, 

redes sociais (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube), entre outros meios - a 

produção de um conteúdo informativo e comparativo com o momento atual, trazendo 

informações mundiais ou nacionais de impacto.  
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Este projeto final tem como objetivo transmitir seus conhecimentos adquiridos, ganhar 

voz, levar ao público assuntos de interesse dos jovens, aprendizado em adequação 

da linguagem para cada meio digital, além de mostrar-se presente, participante e 

atuante nos desafios cotidianos. 

 

Seus conhecimentos descritos na rede social escolhida devem estar de acordo e 

baseados em alguma das aulas, seja citando o livro escolhido, o filme, documentário, 

depoimento ou outra mídia pesquisada e mostrada anteriormente para o professor 

responsável pelo processo de produção, comparando com os problemas atuais a 

serem enfrentados pela sociedade.  

 

A escola é responsável pelo papel de criar um ser pensante e com consciência crítica. 

Para isso, é imprescindível capacitar o aluno por meio da leitura crítica da realidade e 

do mundo. Partindo dessa proposta de ensino, foi criada uma sequência didática que 

se encontra estruturada e descrita a seguir. 
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3 PLANOS DE AULA 
 
 

Plano de aula 1 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Introdução ao Holocausto 

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- refletir sobre a temática do Holocausto e sobre seu respectivo período histórico;  

- trocar ideias criticamente sobre os fatos e acontecimentos que envolveram o 

Holocausto, posicionando-se; 

- encontrar caminhos para a fruição dos textos literários, além de compreender e 

comparar diversas linguagens; 

- compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício 

de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
Sensibilização histórica do período de 1939 a 1945. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
O professor informará aos alunos o novo objeto do conhecimento a ser trabalhado e 

tratará da exibição comentada do filme O Pianista, informando-os que os fatos 

decorridos no filme aconteceram na vida real de muitas pessoas, violando a 

Declaração Universal de Direitos Humanos, que só foi adotada no final de 1948. O 

educador avisará aos educandos que, posteriormente, será realizado um trabalho final 

a respeito do conteúdo e envolverá a análise do trecho do filme que será assistido em 

sala. Após a exibição, será realizado um direcionamento para a análise do trecho do 

filme, gerando um debate por parte dos alunos. Serão necessários um computador, 
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um projetor multimídia com alto-falantes e o arquivo do filme ou o acesso da obra na 

internet.  

 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação em sala por meio dos seus 

apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado.  

 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 

MEC/SEF, 2017. 

POLANKI, Roman. O Pianista. França: Focus Features, 2002. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=en-Xj7d8NmU. Acesso em 1 set. 2020. 
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Plano de aula 2 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Conceito de genocídio  

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- analisar as possíveis maneiras de usar a tecnologia a favor da própria aprendizagem; 

- desenvolver a criatividade e o pensamento crítico; 

- compreender a estrutura de uma resenha e de um resumo; 

- interessar-se pelo hábito da leitura;  

- relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal que 

envolvam direitos e sua vinculação com fatos históricos e sociais, como forma de 

fomentar os princípios democráticos; 

- revisar a estrutura de resenhas e resumos. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
Resumo e resenha. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
No início da aula, o professor dirá aos alunos que os slides das obras literárias serão 

revistos e que será feita a revisão da diferença estrutural entre resumo e resenha. 

Esta etapa será importante para a etapa final do projeto. Após a revisão das obras 

literárias e da estrutura de resumo e resenha, o docente construirá com os educandos 

os conceitos de genocídio e shoah. O professor deverá introduzir o material de apoio 

ao projeto final, momento em que será explicado aos alunos o que devem produzir e 

como. Também serão informadas datas de entrega e os combinados sobre a 

apresentação final, além da forma que será utilizada para avaliar o desenvolvimento 

processual. Serão necessários um computador e um projetor multimídia. 
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AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação em sala por meio dos seus 

apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado.  

 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 

MEC/SEF, 2017. 

BOYNE, John. O menino do pijama listrado. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

EGER, Edith Eva. A bailarina de Auschwitz. Rio de Janeiro: Sextante, 2019. 

FRANK, Anne. O diário de Anne Frank. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 23. 

ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 2. ed. 

Campinas: Papirus, 2007. 

LEVINE, Karen. A mala de Hana: uma história real. São Paulo: Editora 

Melhoramentos, 2007. 

PEREIRA, Nilton Mullet; GITZ, Ilton. Ensinando sobre o holocausto na escola: 

informações e propostas para professores dos ensinos fundamental e médio. Porto 

Alegre: Penso, 2014. 

SPIEGELMAN, Art. Maus: a história de um sobrevivente. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009. 

 

 

 

 
 
  



 33 

Plano de aula 3 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Holocausto e imersão na cultura judaica 

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- analisar as possíveis maneiras de usar a tecnologia a favor da própria aprendizagem; 

- aprender a trabalhar em grupo; 

- desenvolver a criatividade e o pensamento crítico; 

- posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais; 

- preparar um seminário sobre os temas pesquisados. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
Definição da palavra “genocídio” e “shoah” e sensibilização história, social e cultural 

do período de 1939 a 1945. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
O professor dirá aos discentes que deverão realizar uma pesquisa em suas casas em 

grupos. Caso seja necessário, poderão ser feitas modificações dos grupos do início 

do ano para as leituras, para a realização de um seminário nas aulas seguintes (aulas 

4 e 5). Neste momento, o docente pode passar os tópicos de pesquisa tanto na lousa, 

quanto no projetor. Após a explicação da atividade pós-aula, o professor informará 

aos alunos que acompanharão um breve documentário de um depoimento trágico do 

único brasileiro sobrevivente aos campos de concentração da Alemanha nazista no 

último ano da Segunda Guerra Mundial. O vídeo tem a duração de 16 minutos. Após 

o vídeo, o professor deve refletir sobre questões de empatia e a realidade dos dias 

atuais. O docente também aproveitará o momento de reflexão para contextualizar o 

surgimento do nazismo na Alemanha com outro vídeo com 13 minutos de duração. 
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Serão necessários um computador, um projetor multimídia com alto-falantes e acesso 

à internet. 

 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação em sala por meio dos seus 

apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado.  

 

REFERÊNCIAS 
BBC News Brasil. Auschwitz: sobrevivente brasileiro descreve horrores do campo de 

concentração. 2020. (16min09seg). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v =q0ULzaJtuec>. Acesso em: 7 set. 2020. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 

MEC/SEF, 2017. 

FERREIRA, Tarcísio José; SILVA, Luis Gustavo Moreira da. O papel da escola e suas 

demandas sociais. Projeção e Docência, Brasília, v. 5, n. 2, p. 6-23, dez. 2014. 

Disponível em: <http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao3/article/vi 

ew/415/ 372>. Acesso em: 9 mai. 2020. 

REISS, Carlos. Luz sobre o caos: educação e memória do holocausto. Rio de Janeiro: 

Imprimatur, 2018. 

ReVisão. Adolf Hitler e o nazismo: história. 2019. (13min05seg). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=CZ2Oh5_M69I>. Acesso em: 7 set. 2020. 
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Plano de aula 4 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Holocausto 

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- interessar-se pelo hábito da leitura; 

- analisar as possíveis maneiras de usar a tecnologia a favor da própria aprendizagem; 

- desenvolver a criatividade e o pensamento crítico; 

- praticar a oratória; 

- compreender a importância de saber ouvir os outros colegas. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
Ideologia nazista, fascismo, igualdade social, totalitarismo e antissemitismo. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
Nesta aula, o professor dará espaço aos alunos como forma de utilizar-se das 

metodologias ativas, deixando a aula ser organizada e regida pelos alunos, ainda que 

o docente acompanhe a ordem das apresentações e o debate dos alunos. O professor 

informará aos discentes que cada grupo apresentará em seu momento e que deverão 

prestar atenção para fazer perguntas e realizar uma discussão após as apresentações 

dos colegas. Serão necessários um computador e um projetor multimídia. 

 
AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação durante o seminário deles e dos 

colegas de sala. Serão avaliados: oralidade, organização, participação individual e em 

grupo, além de seus apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado pelos 

colegas. 

 

 



 36 

REFERÊNCIAS 
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MEC/SEF, 2017. 
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Plano de aula 5 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Holocausto 

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- analisar as possíveis maneiras de usar a tecnologia a favor da própria aprendizagem; 

- apresentar um seminário sobre os temas pesquisados; 

- desenvolver a criatividade e o pensamento crítico; 

- interessar-se pelo hábito da leitura; 

- praticar oratória; 

- utilizar a tecnologia para fins educacionais. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
Definições de fascismo e igualdade social, Adolf Hitler e ideologia nazista, 

totalitarismo, antissemitismo e raça ariana. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
Nesta aula, o professor dará espaço de protagonismo aos alunos, fazendo uso das 

metodologias ativas. O docente mediará a ordem das apresentações e o debate. 

Informará também que cada grupo apresentará em seu momento e que perguntas 

poderão ser feitas após as apresentações dos colegas para que surjam discussões 

sobre as temáticas em estudo. Após as apresentações dos grupos, o docente deverá 

mediar um debate em uma roda de conversa com os alunos refletindo e criando 

analogias do holocausto com os preconceitos atuais e outras formas de violência de 

grupos específicos. Serão necessários um computador e um projetor multimídia. 

 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação durante o seminário deles e dos 

colegas de sala. Serão avaliados: oralidade, organização, participação individual e em 
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grupo, além de seus apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado pelos 

colegas. 

 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 

MEC/SEF, 2017. 

SOUSA, Rainer Gonçalves. Antissemitismo.  Brasil Escola. Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/historiag/anti-semitismo.htm>. Acesso em: 01 set. 

2020. 
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Plano de aula 6 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Crime coletivo 

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- desenvolver a criatividade e o pensamento crítico; 

- explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis de forma a 

participar do debate de ideias e propostas na esfera social e a engajar-se com a busca 

de soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da escola e da 

comunidade; 

- relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal e sua 

vinculação com experiências humanas e fatos históricos e sociais, como forma de 

ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios democráticos 

e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
Genocídios que se fazem presente na atualidade. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
O professor proporá uma reflexão sobre a temática do genocídio por meio da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de relacionar o preconceito criado 

pelos nazistas com fatos da atualidade, como a homofobia, o racismo, a intolerância 

religiosa e o machismo. Após este diálogo com os alunos de forma que eles falem 

sobre suas vivências e o que observam nas ruas e jornais, o professor apresentará 

um depoimento (com início a partir dos 7min57s de duração), disponível na plataforma 

Spotify, de uma sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Serão 

necessários um computador, um projetor multimídia com alto-falantes e acesso à 

internet.  
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AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação em sala por meio dos seus 

apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado.  

 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 

MEC/SEF, 2017. 

MINIUCI, Geraldo. Genocídio: crime coletivo, responsabilidade individual. In: Revista 

direitos fundamentais & democracia, v. 22, n. 3. São Paulo: Creative Commons 

Atribuição, 2017. Disponível em: <https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index. 

php/rdfd/article/view/742/524>. Acesso em: 1 abr. 2020. 

REISS, Carlos. Luz sobre o caos: educação e memória do holocausto. Rio de Janeiro: 

Imprimatur, 2018. 

SOBREVIVER O HOLOCAUSTO. Holocausto: depoimento de sobrevivente dos 

campos de concentração: Cecília Gewertz. (42min34seg). Disponível em: 

<https://open.spotify.co m/episode/2T1SBZDb2F7v91PcEJ1Q5M?si=bypB6xN7R-

uku2fxeX9z5w>. Acesso em: 9 set. 2020. 
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Plano de aula 7 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Holocausto 

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- consolidar os conhecimentos sobre o conceito de genocídio; 

- desenvolver estratégias de leitura; 

- participar de atividades lúdicas de forma sadia e respeitosa. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
Holocausto e a sua relação com o preconceito cotidiano do século XXI. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
O professor explicará que os alunos participarão de um jogo e que terão de se dividir 

em 5 grupos (podendo optar por ser o mesmo da leitura/projeto final). O docente 

poderá solicitar o laboratório de informática ou, caso haja possibilidade de um 

dispositivo (celular smartphone ou tablet) por grupo, os alunos poderão utilizá-lo para 

responder às perguntas do jogo. Cada grupo deverá responder as perguntas em que 

serão analisados os conceitos aprendidos e as analogias possíveis entre a temática 

e a atualidade. A pontuação será calculada pelo site do próprio jogo (Kahoot) e o grupo 

com maior pontuação vencerá. Será necessário um laboratório de informática com 

acesso à internet ou o uso de dispositivos móveis com acesso à internet.  

 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação individual e em trabalho em grupo 

durante o jogo. Dessa forma, faz-se necessário que o professor acompanhe todo o 

processo de execução da atividade em sala com os alunos. 
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Plano de aula 8 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Holocausto 

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- colocar em práticas as técnicas de gravações audiovisuais; 

- conhecer e utilizar as mídias sociais; 

- desenvolver estratégias de leitura e de edição de vídeos; 

- desenvolver habilidades para trabalhar em grupo; 

- planejar reportagem impressa e em outras mídias; 

- produzir uma resenha audiovisual. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
Produção do projeto final. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
Aula prática, na qual o professor solicitará, no laboratório de informática, que os alunos 

formem seus grupos da leitura paradidática, para que iniciem as produções do 

trabalho escrito e roteiro rascunho para as gravações dos vídeos, baseado nos livros 

lidos e filme assistido, além do depoimento acompanhado em aula. Será necessário, 

para tanto, um laboratório de informática com acesso à internet.  

 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação em seus respectivos grupos 

designados para o projeto final, para que seja avaliada a participação de forma justa 

e analisado o desempenho individual antes da apresentação e entrega do projeto 

finalizado. Além disso, o docente pode acompanhar os grupos durante a produção do 

trabalho e observar e/ou perguntar a percepção deles quanto aos livros lidos. 

 



 44 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 

MEC/SEF, 2017. 

BOYNE, John. O menino do pijama listrado. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

EGER, Edith Eva. A bailarina de Auschwitz. Rio de Janeiro: Sextante, 2019. 

FRANK, Anne. O diário de Anne Frank. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 23. 

ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

_____. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 41. ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

LEVINE, Karen. A mala de Hana: uma história real. São Paulo: Editora 

Melhoramentos, 2007. 

SPIEGELMAN, Art. Maus: a história de um sobrevivente. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009. 

VASCONCELOS, Maria Lucia Marcondes Carvalho; MARTINS, Valéria Bussola. 

Linguagem digital na escola: projetos educacionais. São Paulo: Editora Mackenzie, 

2019. Formato e-book.  

 

  



 45 

Plano de aula 9 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Projeto final 

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- apreciar o próprio trabalho e o trabalho dos colegas de classe; 

- conhecer e utilizar as mídias sociais; 

- desenvolver a criatividade e o pensamento crítico; 

- posicionar-se de forma crítica e fundamentada; 

- praticar oratória. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
A linguagem em redes sociais. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
Apresentação dos três primeiros grupos e a entrega do projeto final ao professor. 

Serão necessários um computador, um projetor multimídia e acesso à internet.  

 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação durante o seminário deles e dos 

colegas de sala. Serão avaliados: oralidade, organização, participação individual e em 

grupo, além de seus apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado pelos 

colegas. 

 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 
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Plano de aula 10 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Turma: 9º. ano do Ensino Fundamental 

Nº de alunos em sala: 25 

Tema: Holocausto 

 
HABILIDADES 
Levar o aluno a: 

- apreciar o próprio trabalho e o trabalho dos colegas de classe; 

- conhecer e utilizar as mídias sociais; 

- desenvolver a criatividade e o pensamento crítico; 

- desenvolver-se de forma saudável e autônoma, com boa capacidade de inserção 

social; 

- posicionar-se de forma crítica e fundamentada; 

- praticar oratória; 

- realizar uma autoavaliação; 

- reconhecer seu próprio esforço e o esforço dos colegas. 

 

RESUMO DO OBJETO DO CONHECIMENTO A SER TRABALHADO 
A linguagem em redes sociais. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS NECESSÁRIOS 
Apresentação dos últimos dois grupos, entrega do projeto final e feedback entre o 

professor e alunos. 

Serão necessários um computador, um projetor multimídia e acesso à internet.  

 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela sua participação durante o seminário deles e dos 

colegas de sala. Serão avaliados: oralidade, organização, participação individual e em 

grupo, além de seus apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado pelos 

colegas. Serão necessários um computador, um projetor multimídia e acesso à 

internet. 
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4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 
Aula 1 
 

No início da aula, é importante dizer aos alunos que se inicia um projeto que se 

desenvolverá ao longo de vários dias e que a primeira etapa envolverá um momento 

de sensibilização em relação à temática em estudo: o Holocausto. 

 

Na sequência, o professor dirá que os alunos acompanharão um trecho do filme O 

Pianista e que há cenas fortes no filme que mostram o sofrimento causado pelo 

extermínio de um povo injustamente, de crianças a idosos que morriam por fome, falta 

de higiene, além dos que eram simplesmente executados. 

 

Após a descrição, deve-se organizar a sala para que todos os educandos consigam 

enxergar a televisão ou o projetor multimídia com facilidade. A exibição do filme 

poderá ser iniciada. Sugere-se que o professor inicie a sensibilização utilizando o 

trecho do filme de 02m12s até o 20m16s e faça rápidas pausas e avanços durante a 

exibição do filme. 

 

 
Fig. 1 Primeira cena a ser assistida (02m12s). 

Fonte: Focus Features (2002) 
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A primeira pausa que merecerá destaque ocorre aos 20m16s para explicar a situação 

precária a que aquelas pessoas foram submetidas nos Guetos de Varsóvia e a 

maneira como os judeus eram feitos de fantoches pelos soldados alemães. Na 

Polônia, os judeus passaram a ser proibidos de entrar em restaurantes e de andar nas 

calçadas. Além disso, precisavam andar com a estrela de Davi no braço para serem 

identificados caso fosse necessário. 

 

 
Fig. 2 Primeira pausa (20m16s). 

Fonte: Focus Features (2002) 

 

Deverá ser feito um avanço no filme para 23m25s e uma pausa aos 31m02s. Será 

papel do professor informar que as próximas cenas serão fortes com o intuito de gerar 

reflexão crítica a respeito do período genocida, explicando sobre a relação de poder 

e submissão dos opressores (exército alemão nazista) sobre os oprimidos (povo judeu 

e outras minorias ali presentes). 

 

Aos 23m25s, vemos uma cena em que o protagonista, Wladyslaw Szpilman, o 

pianista, pede um emprego, uma atividade profissional, para um amigo já que sua 

atividade profissional, o piano, não era valorizada na época.  
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Fig. 3 Avanço para segunda cena a ser assistida (23m25s). 

Fonte: Focus Features (2002) 

 

Depois da conversa, o protagonista, na volta para sua casa, se depara com uma 

criança sendo espancada por “contrabandear” itens de um lado da cidade para o outro 

que já estava dividida por um muro construído pelos nazistas. Dois minutos depois, 

há uma cena em que, durante o jantar de família, o pianista vê um cidadão cadeirante 

ser arremessado pela janela por um soldado do exercido nazista. 

 

 
Fig. 4 Segunda pausa (31m02s) 

Fonte: Focus Features (2002) 

 

Tudo parece ser apenas ficção, mas isso realmente ocorreu, assim como no Brasil, 

por exemplo, pessoas negras, muitas vezes, levam tiro apenas por serem brancos.  
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O garoto carioca João Pedro tinha apenas 14 anos quando foi alvejado no abdômen 

e morto por policiais que faziam uma ação contra o crime organizado na comunidade 

do Salgueiro, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a versão dos policiais, havia 

traficantes na residência em que estava o garoto e que esses meliantes haviam 

atirado.  

 

Entretanto, sabe-se que a casa envolvida na ação é da tia de João Pedro e, com ele, 

havia apenas mais três adolescentes, seus primos, que contradisseram a versão dada 

pelos policiais, esclarecendo que ninguém havia adentrado na casa e muito menos 

disparado algum tiro nos policiais, o que, posteriormente, foi comprovado em perícias. 

 

Evidentemente, há diferenças entre essas realidades, mas o que choca é a morte de 

inocentes e o fato de as pessoas se acostumarem com essas ocorrências, com essa 

violência. 

 

Na sequência, deverá ser feito um avanço para a terceira cena a ser assistida, aos 

41m57s, quando famílias são obrigadas a se dirigirem para os locais em que os 

poloneses ficavam antes de serem levadas para os campos de concentração. 

 

 
Fig. 5 Avanço para a terceira cena a ser assistida (41m57s). 

Fonte: Focus Features (2002) 
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Há um momento muito triste em que uma das personagens descobre que uma mulher 

chorava desesperadamente no local, pois acabara de sufocar seu bebê na tentativa 

de fazer com que nazistas não os ouvissem onde estavam escondidos. 

 

 
Fig. 6 Terceira pausa (46m17s). 

Fonte: Focus Features (2002) 

 

Na sequência, aos 47m35s, há uma cena em que a família do protagonista divide em 

pequeninos pedaços um chocolate que conseguiram comprar. 

 

 
Fig. 7 Avanço para a quarta e última cena a ser assistida (47m35s). 

Fonte: Focus Features (2002) 
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Por fim, o aluno deve ser levado a refletir sobre uma cena, aos 50m28s, em que as 

pessoas seguiam em um corredor para entrarem nos vagões que levavam todas elas 

para os campos de concentração. Nesse momento, um militar judeu reconhece o 

pianista e o retira da fila para salvá-lo da morte. 

 

 
Fig. 8 Fim da última cena a ser assistida (50m28s) 

Fonte: Focus Features (2002) 

 

Finalizados os trechos, o que durará em torno de 35 minutos, o docente solicitará que 

os alunos terminem de assistir ao filme em suas casas e avisará aos discentes que 

na próxima aula serão transmitidas as informações sobre todo o projeto para a 

realização do trabalho final.  
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Aula 2 
 
No início da aula, o docente revisará as opções de livros sugeridos no início do ano 

letivo e informará aos discentes que a leitura deverá ser finalizada até a aula 5 do 

projeto, momento em que colocarão em prática em sala de aula a proposta de 

trabalho. As cinco obras ofertadas são: 

- Maus, de Art Spiegelman 

- A mala de Hana, de Karen Levine 

- O diário de Anne Frank, de Anne Frank 

- O menino do pijama listrado, de John Boyne 

- A bailarina de Auschwitz, de Edith Eva Eger 

 

O docente precisará explicar aos alunos que em função do livro eles produzirão, ao 

término das aulas e das discussões, um produto audiovisual. 

 

Para isso, o docente deverá exibir aos alunos no projetor os slides expostos a seguir 

que contém todas as informações a respeito das cinco opções de leitura ofertadas aos 

educandos:  

 

 

 
Fig. 9 Slide da aula 2. 
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Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 

 
Fig. 10 Slide dos livros. 
Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

  
Fig. 11 Slide sobre o livro Maus. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 12 Slide sobre o livro Maus. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

  
Fig. 13 Slide sobre o livro Maus. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 14 Slide sobre o livro A mala de Hana. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

  
Fig. 15 Slide sobre o livro A mala de Hana. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 16 Slide sobre o livro O diário de Anne Frank. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 

  
Fig. 17 Slide sobre o livro O diário de Anne Frank. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 18 Slide sobre o livro O menino do pijama listrado. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

  
Fig. 19 Slide sobre o livro O menino do pijama listrado. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 20 Slide sobre o livro A bailarina de Auschwitz. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

  
Fig. 21 Slide sobre o livro A bailarina de Auschwitz. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 22 Slide sobre o livro A bailarina de Auschwitz. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

Finalizada essa exibição, que durará em torno de 25 minutos, o docente revisará com 

os alunos a diferença estrutural entre resumo e resenha, da qual eles deverão se 

utilizar para a composição do projeto final. Trata-se de uma revisão porque, 

normalmente, os estudantes do Ensino Fundamental estudam resumo no 6º. ano e a 

diferença entre resumo e resenha no 8º. ano. 

 

Nesse momento, o professor deverá abrir espaços para que os alunos solucionem 

todas as dúvidas sobre resumo e resenha, de forma que eles compreendam seus 

conceitos e, consequentemente, suas diferenças. 
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Fig. 23 Slide sobre resumo e resenha. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 
Fig. 24 Slide sobre o que é resumir. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 25 Slide sobre o que é resenhar. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 
Fig. 26 Slide sobre a diferença entre resumo e resenha. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

Após solucionar as dúvidas da turma e escutar os comentários dos alunos, o docente 

deverá apresentar também o arquivo do projeto que tomará o lugar da tradicional 

prova do livro e do trabalho do bimestre, estipulará uma data de entrega e marcará a 

apresentação para o projeto, que será iniciado em sala de aula a partir da aula 8 e 



 65 

apresentado nas aulas 9 e 10 desta sequência didática. Uma das atividades principais 

dessa proposta será uma resenha de um dos livros ofertados 

 

  
Fig. 27 Slide sobre o projeto final. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 
Fig. 28 Slide introdutório do projeto final. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 29 Slide sobre a formatação do projeto final. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 
Fig. 30 Slide sobre a formatação do projeto final. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

O professor precisa evidenciar que todos esses quesitos serão analisados durante a 

correção e avaliação do trabalho, além de outras normas da ABNT, dentre elas a de 

citação direta e indireta e a digitação correta da formatação das referências utilizadas, 

sejam elas: filmes, livros literários ou livros teóricos. 
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Fig. 31 Slide sobre o projeto final. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 

 
Fig. 32 Slide sobre o projeto final. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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A ideia central é que os alunos devem pensar em propostas de como podem ser 

solucionados os problemas do preconceito na sociedade, ou seja, quais iniciativas 

podem ser tomadas, além de como podemos fazer a nossa parte para um mundo 

melhor. 

  
Fig. 33 Slide sobre o projeto final. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 
Fig. 34 Slide sobre o projeto final. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Após o último slide, o docente deve abrir para os discentes realizarem suas perguntas 

sobre a execução da atividade proposta. 
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Aula 3 
 
O educador iniciará a aula definindo conceitos para alguns dos termos mais utilizados, 

além de necessários, quando se fala sobre o genocídio do Holocausto. Para isso 

poderá utilizar-se do auxílio da lousa ou dos slides abaixo: 

 

 
Fig. 35 Slide da aula 3. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

  

 



 71 

  
Fig. 36 Slide sobre termos básicos para falar sobre o Holocausto. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 
Fig. 37 Slide sobre termos básicos para falar sobre o Holocausto. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

Após a apresentação da definição das palavras, o professor dirá aos alunos que 

deverão realizar uma pesquisa em suas casas em grupos - caso seja necessário 

podem ser feitas modificações dos grupos do início do ano para as leituras -, para a 

realização de um seminário debatido nas aulas seguintes (aulas 4 e 5). Neste 
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momento, o docente poderá passar os tópicos de pesquisa tanto na lousa quanto por 

meio do projetor. 

 

 
Fig. 38 Slide com os termos para pesquisa pós-aula. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

Depois de explanar a explicação da atividade pós-aula, o professor informará aos 

alunos que acompanharão um breve documentário de um depoimento trágico do único 

brasileiro nato sobrevivente aos campos de concentração da Alemanha nazista no 

último ano da Segunda Guerra Mundial. O vídeo dura 16 minutos. 
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Fig. 39 Documentário Aquela fumaça é sua família. 

Fonte: BBC News (2020) 

 

O docente aproveitará o momento de reflexão dos discentes para contextualizar o 

surgimento do nazismo na Alemanha com outro vídeo com 13 minutos de duração. 

 

 
Fig. 40 Vídeo 2 da aula 3. 

Fonte: Edu (2020) 
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Depois de ambas execuções, o educador deverá refletir com os alunos sobre 

questões de empatia e comparar com a realidade dos dias atuais e do cotidiano com 

o preconceito ainda muito presente, inúmeras vezes causado por questões de 

diferenças sociais, religiosas, étnicas, regionais, sexuais e de gênero. 

 

A intenção é que o docente aproveite os últimos momentos e minutos dessa aula para 

causar reflexão e liberar uma discussão entre os alunos, dando espaço para que eles 

sejam os protagonistas do momento e falem sobre os assuntos e o que observam em 

suas vivências no mundo exterior, como cidadãos responsáveis e pensantes. 
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Aula 4 
 
Nesta aula, o professor dará espaço de protagonismo aos alunos, fazendo uso das 

metodologias ativas. O docente mediará a ordem das apresentações e o debate. 

Informará também que cada grupo apresentará em seu momento e que perguntas 

poderão ser feitas após as apresentações dos colegas para que surjam discussões 

sobre as temáticas em estudo.  

 

O professor pode conversar com o docente responsável pela disciplina de História 

para auxiliar na compreensão dos alunos a respeito das temáticas estudadas e para 

que dúvidas mais específicas sejam resolvidas. 

 
Os alunos serão avaliados pela sua participação durante o seminário deles e dos 

colegas de sala. Serão avaliados: oralidade, organização, participação individual e em 

grupo, além de seus apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado pelos 

colegas. 
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Aula 5 
 

A aula 5 serve como continuidade e aprofundamento da aula anterior (aula 4) à 

medida que se espera que apenas uma aula não seja suficiente, em relação ao tempo, 

para que os cinco grupos apresentem seus trabalhos e todos os conceitos 

pesquisados. 

 

Após as apresentações dos grupos, o docente deverá mediar um debate em uma roda 

de conversa com os alunos refletindo e criando analogias do holocausto com os 

preconceitos atuais e outras formas de violência de grupos específicos, dentre elas: o 

racismo, a intolerância religiosa, a xenofobia, a homofobia, a transfobia, o machismo, 

e a gordofobia. Serão necessários um computador e um projetor multimídia. 

 

Os alunos serão avaliados pela sua participação durante o seminário deles e dos 

colegas de sala. Serão avaliados: oralidade, organização, participação individual e em 

grupo, além de seus apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado pelos 

colegas. 
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Aula 6 
 
O professor proporá uma reflexão sobre a temática do genocídio por meio da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de relacionar o preconceito criado 

pelos nazistas com fatos da atualidade, como a homofobia, o racismo, a intolerância 

religiosa e o machismo.  

 

A ideia é mostrar o que é e analisar, por meio da exibição de slides, trechos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1945. 

 

  
Fig. 41 Slide da aula 6. 

Fonte: Edu (2020) 
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Fig. 42 Slide sobre os direitos humanos. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

  
Fig. 43 Slide sobre os direitos humanos. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 44 Slide sobre os direitos humanos. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

É importante enfatizar que só foi adotada a Declaração pela ONU três anos após o 

término do período mais genocida da história mundial. Assim, espera-se que os alunos 

compreendam que dia após dia os direitos humanos são violados por pessoas 

violentas, preconceituosas, marcadas por governos ditatoriais. 

 

Espera-se que o docente abra espaço para os alunos falarem sobre suas vivências e 

o que eles observam dentro do seu cotidiano, em outros momentos de violação dos 

direitos humanos, seja presente nas ruas ou em matérias jornalísticas. 

 

Após esse diálogo com os alunos, o professor apresentará um depoimento (do início 

do podcast aos 7m57s de duração), disponível na plataforma Spotify, de uma 

sobrevivente dos campos de concentração nazistas.  
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Fig. 45 Slide com o podcast Depoimento de sobrevivente do holocausto. 

Fonte: Spotify (2020) 

 

Seguidamente, o docente solicitará aos alunos que formem seus respectivos grupos 

para refletirem sobre a realização do projeto final da sequência. O educador explicará 

que os discentes começarão a produzir em sala na aula 8 o conteúdo que deve ser 

entregue e apresentado nas aulas 9 e 10. 
 

Serão necessários um computador, um projetor multimídia com alto-falantes e acesso 

à internet. Os alunos serão avaliados pela sua participação em sala por meio dos seus 

apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado. 
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Aula 7 
 

O objetivo dessa aula é revisar todos os objetos do conhecimento trabalhados até 

aqui. O professor explicará que os alunos participarão de um jogo e que terão de se 

dividir em 5 grupos (podendo optar por ser o mesmo da leitura/projeto final). O docente 

poderá solicitar o laboratório de informática ou, caso haja possibilidade de um 

dispositivo (celular smartphone ou tablet) por grupo, os alunos poderão utilizá-lo para 

responder às perguntas do jogo.  

 

Cada grupo deverá responder às perguntas em que serão analisados os conceitos 

aprendidos e as analogias possíveis entre a temática e a atualidade. A pontuação será 

calculada pelo site do próprio jogo (Kahoot) e o grupo com maior pontuação vencerá.  

 

Os alunos serão avaliados pela sua participação individual e em trabalho em grupo 

durante o jogo. Dessa forma, faz-se necessário que o professor acompanhe todo o 

processo de execução da atividade em sala com os alunos. 

 

 
Fig. 46 Capa do jogo. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 47 Tela do jogo. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 
 

 
Fig. 48 Tela do jogo. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 49 Tela do jogo. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 

 

 
Fig. 50 Tela do jogo. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Fig. 51 Tela do jogo. 

Fonte: Larissa Barbosa (2020) 
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Aula 8 
 

O professor solicitará, no laboratório de informática, que os alunos formem seus 

grupos da leitura, para que iniciem ou continuem (a depender do andamento de cada 

grupo) com as produções do trabalho escrito e roteiro/rascunho para as gravações 

dos vídeos, em função dos livros lidos e filme assistido, além do depoimento 

acompanhado em aula. Será necessário, para tanto, um laboratório de informática 

com acesso à internet para a produção do trabalho escrito. Os vídeos serão gravados 

em casa. 

 

A produção do trabalho escrito será fundamental para que os alunos tenham conteúdo 

para a produção dos vídeos sobre os livros lidos. Ouve-se com frequência sobre a 

importância da produção de conteúdo digital na escola. Todavia, para que esse tipo 

de proposta seja realmente sólido, é imprescindível mostrar aos educandos que os 

bons materiais audiovisuais são aqueles que têm informação, dados, fatos. Estamos 

falando, então, daqueles vídeos produzidos por profissionais que, antes de qualquer 

tipo de gravação, estudam o conteúdo a ser compartilhado com as pessoas e a ser 

publicado nas mídias sociais. 

 

O professor, aliás, acompanhará durante a produção desse roteiro escrito (que 

funcionará como um “rascunho” para o vídeo) todo o processo criativo e poderá 

destacar as questões mais relevantes a aparecerem nos vídeos. 

 

Os alunos serão avaliados pela sua participação em seus respectivos grupos 

designados para o projeto final, para que seja avaliada a participação de forma justa 

e analisado o desempenho individual antes da apresentação e entrega do projeto 

finalizado. Além disso, o docente poderá acompanhar os grupos durante a produção 

do trabalho e observar e/ou perguntar a percepção deles quanto aos livros lidos. 
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Aula 9 
 
Nesta aula, ocorrerá a apresentação dos vídeos dos três primeiros grupos e a entrega 

do projeto final escrito ao professor. Serão necessários um computador, um projetor 

multimídia e acesso à internet.  

 

Os alunos serão avaliados pela sua participação durante o seminário deles e dos 

colegas de sala. Serão avaliados: oralidade, organização, participação individual e em 

grupo, além de seus apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado pelos 

colegas. 
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Aula 10 
 

Nesta aula, ocorrerá a apresentação dos vídeos dos últimos dois grupos, a entrega 

do projeto final e a devolutiva entre o professor e alunos.  

 

Os alunos serão avaliados pela sua participação durante o seminário deles e dos 

colegas de sala. Serão avaliados: oralidade, organização, participação individual e em 

grupo, além de seus apontamentos e reflexões a respeito do que é apresentado pelos 

colegas. Serão necessários um computador, um projetor multimídia e acesso à 

internet. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O problema de pesquisa deste Trabalho de Conclusão de Curso era: uma sequência 

didática aplicada nas aulas de Língua Portuguesa no 9º. ano do Ensino Fundamental 

pode levar os educandos a refletirem profundamente sobre o Holocausto? 

 

Após a criação da sequência didática descrita neste trabalho, julgamos que nossas 

hipóteses foram confirmadas: uma sequência didática calcada na análise detalhada 

e dirigida de textos que narram histórias de pessoas que passaram pelo Holocausto, 

baseada no uso de vários recursos midiáticos que retratam o Holocausto e que 

evidencia o protagonismo estudantil, dando voz aos alunos, pode levar os 

educandos a refletirem profundamente sobre um acontecimento histórico tão triste e 

devastador.   

 

Talvez seja por isso que esse TCC tenha evidenciado tanto a questão da leitura 

literária na escola que precisa ser planejada, dirigida e acompanhada. Ler é um ato 

indispensável para a formação do cidadão: 

 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 
relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 2009, p. 19-20). 

 

Dessa forma, evidencia-se que esse tipo de projeto escolar é basilar para auxiliar na 

formação crítica dos alunos, para que não haja mais tanta indiferença social, para que 

não vejamos diariamente atos preconceituosos e violentes e para que o mundo se 

torne um lugar mais empático. 

 

As leituras, os filmes assistidos, o podcast ouvido e o projeto final de produção de um 

vídeo para mídias sociais ultrapassaram os muros da escola, tornando-os peças 

fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem e é por meio deles que é 

possível envolver os alunos em um universo interligado, que relaciona fatos passados 
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da história mundial e o cotidiano de cada um deles como cidadão, fazendo, também, 

com que eles se conectem emocionalmente com as obras. 

 

É importante destacar a importância desse trabalho para a formação docente da 

autora-pesquisadora deste TCC. Observou-se a necessidade de tempo hábil de 

preparo de aulas, de forma que pesquisar, programar, desenvolver slides, analisar 

objetos do conhecimento, escolher recursos, tudo isso demanda muitas horas e 

compromisso com a educação de jovens que merecem sempre o melhor.  

 

Além disso, ficou evidente que é crucial organizar os planos de aula para que o 

professor saiba com clareza quais são seus objetivos, para que tenha justificativa 

pedagógica para suas escolhas e para que possa proporcionar atividades 

diversificadas e significativas para o alunado. 

 

Por fim, é imprescindível evidenciar que quando este Trabalho de Conclusão de Curso 

começou, não havia a perspectiva de que ele todo seria realizado de forma remota. A 

pandemia mudou nossas vidas e, consequentemente, essa pesquisa teve de se 

adequar a uma nova realidade. 

 

Mesmo diante da dificuldade de conseguir as obras necessárias para a escrita do 

referencial teórico, foi possível por meio das Tecnologias Digitais da Informação e da 

Comunicação, cumprir a jornada determinada em fevereiro de 2020 e foi possível 

ofertar aos docentes uma sequência de aulas para alunos do 9º. ano do Ensino 

Fundamental cuja temática central é o Holocausto que busca, acima de tudo, formar 

cidadãos mais cuidados com as pessoas. Empatia seja, possivelmente, a palavra 

chave desta proposta. 

 

Como futura professora gostaria de aplicar essa proposta e ter os resultados 

concretos desta sequência didática. 
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