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                          GDF - SEDF - GRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO 

                   CENTRO DE ENSINO MÉDIO ASA NORTE – CEAN 
COORDENAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 
PROFESSOR: MARCELO. 

1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - VESPERTINO 

 

 
 ROTEIRO PARA TRABALHO SOBRE O FILME “JOANA D’ARC”. 

  
 OBJETIVO DO TRABALHO 

 
Estudar, a partir da análise do filme e de pesquisa bibliográfica, o maior dos conflitos entre a 

França e a Inglaterra, conhecido como Guerra dos Cem Anos. 

 
I N S T R U Ç Õ E S: 

 
1. Os alunos deverão assistir ao filme “Joana D’Arc”, de Luc Besson, em casa, com esse 

roteiro em mãos, para fazerem suas observações; 
2. Para fazer o trabalho, os alunos utilizarão o filme e deverão realizar pesquisa bibliográfica 

em outros livros. 
3. O trabalho deverá ser feito em grupos de até 3 pessoas; 
4. O trabalho valerá 2,0 pontos no total. 
5. Na avaliação, serão observadas pontualidade, organização do trabalho, clareza das idéias, 

objetividade, compreensão e contextualização da obra, além da PARTICIPAÇÃO de todos 
os componentes do grupo. 

6. Todos os trabalhos deverão ter capa e bibliografia detalhada e deverão trazer cada 
resposta após sua respectiva pergunta. 

 

ENTREGA DO TRABALHO: 16 DE OUTUBRO. Não serão aceitos trabalhos após esta data. 

 
PARTE I – Leitura espacial (geográfica) e temporal (histórica) do filme. 

 
1) Cite os aspectos principais do filme correlacionando as cenas aos fatos históricos. Aponte 

anacronismos, caso haja. 

2) A que se deve a longa duração da Guerra dos Cem Anos, considerada a mais longa guerra. 

3) Estabeleça o contexto sócio-político, econômico e cultural durante a Guerra dos Cem Anos. 

4) Como se deu início a Guerra dos Cem Anos? 

5) Explique como Joana D’arc foi decisiva no cenário da guerra e que fatos levaram à sua morte 

(aspectos diplomáticos e religiosos). 

6) Faça uma relação entre a Guerra dos Cem Anos e a transição da Idade Média para Idade 

Moderna. 

7) Esclareça o papel da religião na legitimação de Joana D’arc, como salvadora, pelo povo 

francês, cite o mito da virgem de Lorena. 

8) Por que a Guerra dos Cem Anos foi considerada a primeira guerra com viés nacionalista? 

9) Quais as principais consequências e legados da Guerra dos Cem Anos? 

10) Analise o papel histórico dos principais personagens do filme. 

 
BOM TRABALHO! 


