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FICHA DE TRABALHO Nº11 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 7: SABERES FUNDAMENTAIS 

Domínio de Referência 1 

• Actuar de modo eficaz em processos de integração social dos elementos de uma dada sociedade, compreendendo o conceito de 
acção social (no sentido weberiano) como atribuição de sentido às práticas e características individuais. 
• Actuar ao nível da intervenção da tecnologia na compreensão ou utilização das estruturas elementares (por exemplo, o papel do 
protão na imagiologia por NMR, utilizações correntes de análises de DNA, etc.). 
• Actuar no sentido de compreender a base científica de diferentes estruturas elementares (por exemplo, o núcleo atómico, o 
átomo, a molécula, o DNA, a célula, a unidade como princípio formador dos números, os processos geradores de sequências, 
etc.). 

2008/2009 

VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 1 Contexto Privado O elemento 

 
Data ___/___/___ 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 3 módulos de 45 minutos. 

 

Segunda Guerra Mundial… 

 A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) opôs os Aliados 

às Potências do Eixo, tendo sido o conflito que causou mais 

vítimas em toda a história da Humanidade. As principais 

potências aliadas eram a China, a França, a Grã-Bretanha, a 

União Soviética e os Estados Unidos. A Alemanha, a Itália e o 

Japão, por sua vez, perfaziam as forças do Eixo. Muitos outros 

países participaram na guerra, quer seja porque se juntaram a 

um dos lados, quer seja porque foram invadidos. 

 O líder alemão de origem austríaca Adolf Hitler, Führer 

do Terceiro Reich, pretendia criar uma "nova ordem" na 

Europa, baseada nos princípios nazistas que defendiam a superioridade germânica, na exclusão — e 

supostamente eliminação física incluída — de algumas minorias étnicas e religiosas, como os judeus e os 

ciganos, bem como deficientes físicos e homossexuais; na supressão das liberdades e dos direitos individuais 

e na perseguição de ideologias liberais, socialistas e comunistas. 

 Tanto a Itália quanto o Japão entraram na guerra para satisfazer os seus propósitos expansionistas. 

As nações aliadas como a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América opuseram-se a estes 

desejos do Eixo. Estas nações, juntamente com a União Soviética, após a invasão desta pela Alemanha, 

constituíram a base do grupo dos Aliados. 
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 Avalia-se em 50 ou 60 milhões o número de pessoas que 

morreram em consequência da guerra. As perdas foram superiores na 

Europa Oriental: estimam-se 17 milhões de mortes civis e 12 milhões de 

mortes militares para a União Soviética, 6 a 7 milhões para a Polónia 

(principalmente civis), enquanto que na França o número rondaria os 

600 000. 

 O Holocausto comandado pelas autoridades nazis, como parte da 

"solução final" para o "problema judeu", levaria ao genocídio de cerca de 

seis milhões de judeus nos campos de concentração, para além de outras 

pessoas consideradas indesejáveis, como membros da etnia cigana, 

eslavos, homossexuais, portadores de deficiência e dissidentes políticos. Milhares de judeus eram usados 

como cobaias em diversas experiências, o que acarretou a propagação de doenças como o tifo e a 

tuberculose. Após a guerra cresceram as pressões sobre a Grã-Bretanha para o estabelecimento de um estado 

judaico na Palestina; a fundação do estado de Israel em 1948 resolveria a questão dos judeus sobreviventes 

na Europa, já que parte considerável deles migrou para o novo estado. 

 Todos estes grupos pereceram lado a lado nos campos de concentração e de extermínio, de acordo 

com textos, fotografias e testemunhos de sobreviventes. 

 

 

Como se processou… 

 Um aspecto do Holocausto restrito à Alemanha que o distingue 

de outros assassínios colectivos foi a metodologia aplicada a grupos 

diferenciados. Foram feitas listas detalhadas de vítimas presentes e 

potenciais, encontrando-se, assim, registos meticulosos dos assassínios. 

 Quando os prisioneiros entravam nos campos de concentração 

ou de extermínio, tinham de entregar toda a propriedade pessoal aos 

Nazis – que era catalogada detalhadamente e etiquetada, sendo 

emitidos recibos. Adicionalmente, ao longo do Holocausto, foram feitos 

esforços consideráveis para encontrar meios cada vez mais eficientes 

de matar mais pessoas. Por exemplo, ao trocarem o envenenamento por monóxido de carbono, usado nos 

campos de extermínio de Belzec, Sobibór, e Treblinka para o uso de Zyklon-B em Majdanek e 

Auschwitz-Birkenau. 

 Ao contrário de outros genocídios que ocorreram numa área ou país específicos, o Holocausto foi 

levado a cabo metodicamente em virtualmente cada centímetro do território ocupado pelos nazis, tendo os 

judeus e outras vítimas sido perseguidos e assassinados num espaço em que hoje existem 35 nações europeias 

e sido enviados para campos de concentração em algumas nações e campos de extermínio noutras nações. 

Além das matanças maciças, os nazistas levaram a cabo experiências médicas em prisioneiros, incluindo 

crianças. 
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Campos de concentração… 

 Os campos de concentração para indesejados 

espalharam-se por toda a Europa, com novos campos 

sendo criados perto de centros de densa população 

indesejada, focando especialmente os judeus, a elite 

intelectual polaca, comunistas, ou ciganos. Os 

campos de concentração existiram também na 

própria Alemanha e, apesar de os campos de 

concentração alemães não terem sido desenhados 

para o extermínio sistemático — os campos para esse fim situavam-se todos no Leste europeu, a maioria na 

Polónia —, muitos prisioneiros morreram por causa das más condições ou por execução. Alguns campos, tais 

como o de Auschwitz-Birkenau, combinavam trabalho escravo com o extermínio sistemático. 

 À chegada a estes campos, os prisioneiros eram divididos em dois grupos: aqueles que eram 

demasiado fracos para trabalhar eram imediatamente assassinados em câmaras de gás (que por vezes eram 

disfarçadas de chuveiros) e seus corpos eram queimados, enquanto que os outros eram primeiro usados como 

escravos em fábricas e empresas industriais localizadas nas proximidades do campo. 

 O transporte era frequentemente realizado em condições horríficas, usando vagões ferroviários de 

carga, abarrotados e sem quaisquer condições sanitárias.  

 

 

Judeus… 

O anti-semitismo era comum na Europa dos anos 

20 e 30 do século XX (apesar de se estender ao longo de 

séculos). O anti-semitismo fanático de Adolf Hitler ficou 

bem patente no seu livro publicado em 1925, Mein Kampf, 

largamente ignorado quando foi publicado, mas que se 

tornou popular na Alemanha uma vez que Hitler ascendeu 

ao poder. 

 Em 1 de Abril de 1933, os nazis, recém-eleitos, organizaram, sob a direcção de Julius Streicher, um 

dia de boicote a todas as lojas e negócios pertencentes a judeus na Alemanha. Esta política ajudou a criar um 

ambiente de repetidos actos anti-semitas que iriam culminar no Holocausto. As últimas empresas 

pertencentes a judeus foram fechadas a 6 de Julho de 1939. 

 Em muitas cidades da Europa, os judeus tinham vivido concentrados em zonas determinadas. Durante 

os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, os nazis formalizaram as fronteiras dessas áreas e restringiram 

os movimentos criando novos guetos, aos quais os judeus ficavam confinados. Os guetos eram, com efeito, 

prisões nas quais muitos judeus morreram de fome e de doenças; outros foram executados pelos nazis e seus 

colaboradores. 
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La vita è bella 

 

 

O Filme 

 A Vida É Bela (La vita è bella, no original) é um 

filme italiano de 1997, do género comédia dramática, 

dirigido e protagonizado por Roberto Benigni. 

 O filme foi produzido pelo estúdio Melampo 

Cinematografica e distribuído por Miramax Films. A música é 

de Nicola Piovani; a direcção de fotografia de Torino Delli 

Colli; o desenho de produção, direcção de arte e o figurino 

de Danilo Donati; e a edição de Simona Paggi. 

 

 

Elenco e personagens 

• Roberto Benigni .... Guido Orefice  

• Nicoletta Braschi .... Dora  

• Giorgio Cantarini .... Giosué Orefice  

• Giustino Durano .... tio de Guido  

• Sergio Bini Bustric .... Ferruccio Papini  

• Marisa Paredes .... mãe de Dora  

• Horst Buchholz .... Dr. Lessing  

• Amerigo Fontani .... Rodolfo  

• Pietro De Silva .... Bartolomeo  

• Francesco Guzzo .... Vittorino  

 

 

Prémios e nomeações 

• Óscar 1999 (EUA): Venceu nas categorias de Melhor Actor, Melhor Filme em Língua Estrangeira e 

Melhor Canção Original.  

• Festival de Cannes 1998 (França): Recebeu o Grande Prémio do Júri.  

• Prémio César 1999 (França): Recebeu o prémio de Melhor Filme Estrangeiro.  

• Prémio Goya (Espanha): Venceu na categoria de Melhor Filme Europeu.  

• BAFTA 1999 (Reino Unido): Venceu na categoria de Melhor Actuação de um Actor em Papel Principal. 

• Prémio David di Donatello 1998 (Itália): Venceu nas categorias de Melhor Actor, Melhor Fotografia, 

Melhor Figurino, Melhor Director, Melhor Filme, Melhor Produção, Melhor Cenografia e Melhor 

Roteiro.  

 

  
                       



 

Duas partes… dois filmes! 

 Na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, Guido, filho de judeus, é mandado para um campo de 

concentração, juntamente com seu filho, o pequeno Josué. Guido é um homem simples, inteligente e 

espirituoso, um pai amoroso, e graças a isso consegue fazer com que seu filho acredite que ambos estão 

participando de um jogo, sem que o menino perceba o horror no qual estão inseridos. 

Primeira parte

 A primeira parte do filme tem as características já peculiares aos filmes de Benigni, repleto de 

trapalhadas. Esta parte é centrada em cenas cómicas e românticas, na luta de Guido para conquistar sua 

principessa Dora. Embora esta parte do filme não seja considerada de grande impacto, ela é crucial para 

desenvolver o vínculo entre Guido e Dora, que será fundamental para criar o impacto dramático no restante 

das cenas. 

Segunda parte

 Aos cinquenta minutos o filme tem a passagem da comédia para o drama. Agora o ano é 1945, a 

guerra está em sua fase final, Guido e Dora têm um filho de cinco anos. É quando pai e filho são levados para 

o campo de concentração e inicia-se todo o empenho de Guido para esconder do filho o horror e os perigos 

que os cercam. Dora ao perceber que Guido é levado, pede para também ela, ser levada, embora não seja 

judia, e vê o seu pedido aceite, dando provas de um amor imenso pelo marido e pelo filho. 

 

Questões 

 

(1) Quem é que iniciou a Segunda Guerra Mundial? 

(2) Quem era feito prisioneiro e levado para campos de concentração? 

(3) Quais as justificações usadas para prender pessoas em campos de concentração? 

(4) Que tipo de gás foi utilizado nos campos de extermínio durante a guerra? 

(5) Explique como ficou dividida a Europa depois do fim da Segunda Guerra Mundial. 
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(6) Qual o assunto abordado pelo filme que visionou? 

(7) Quantas são as personagens principais e quais são os seus nomes? 

(8) Em que zona geográfica se passa o filme? 

(9) Indique quais são para si os dois momentos mais marcantes do filme. 

(10) Que tipo de actividade criou o Guido para entreter o filho? 

(11) Guido usa a comédia para distrair o filho das dificuldades do dia-a-dia. Com que finalidade? 

 

BOM TRABALHO! 
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