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Resumo: A pesquisa em questão é desenvolvida a partir do fomento incentivador do órgão FAPERGS, e é
realizada, assim como outros trabalhos, a partir de sua ligação ao projeto conduzido pelo Grupo de Trabalho e
Pesquisa em Arte Sequencial da Universidade La Salle, encabeçado pelo professor Renato Ferreira Machado,
onde são desenvolvidos estudos que relacionam Cultura Pop com aspectos e fenômenos sociais e culturais. O
presente trabalho é realizado a partir de uma visão histórica e pedagógica ao se debruçar sobre a série original
de Jornada nas Estrelas, desenvolvida de 1966 a 1969. Contando com métodos que relacionam o cinema como
material pedagógico para o ensino fundamental, como os estudos apresentados por Marcos Napolitano,
Eduardo Morettin e Riolando Azzi acerca do assunto, a análise aqui apresentada se faz qualitativa de cunho
exploratório na medida em que é elaborada a partir de leituras acerca de contextualização histórica, utilizando
bibliografias teórico-metodológicas, somadas a análise crítica da série em questão e de materiais relacionados
a mesma. Direcionando o seriado como material pedagógico voltado para o uso no ensino de história
contemporânea, o conteúdo visitado se encontra intimamente relacionado a bipolaridade mundial do período
da Guerra Fria, época de produção da série, mais precisamente no auge da corrida tecnológica e armamentista,
fator que se desenha na ideia de uma guerra sistematizada, que se tornava possível no decorrer deste período
conturbado. O enfoque das análises realizadas, além de tratar sobre esta corrida de desenvolvimento, volta-se
também, a questão dos sistemas totalitários que surgem nesse momento, com estes sendo extensões das
influências norte-americana e soviética. Para tanto, a análise em cima do material proposto nos leva a reflexões
que podem ser tratadas na sala de aula juntamente com o ensino destes assuntos, considerados muitas vezes
complexos por tratarem de conceitos que em sua grande maioria são abstratos para a faixa etária dos discentes
do nono ano do ensino fundamental, ano este em que os educandos entram em contato com esta temática.
Estas reflexões se dão através da abordagem utilizada pelo seriado em relação ao pensamento social do
período ligado as questões presentes no mesmo, abordagem esta que reflete os problemas sociais enfrentados
ao fim da década estudada, sendo estes, tanto políticos quanto sociais, pois um se reflete no outro. A visão
acerca de questões como totalitarismo e corrida armamentista e tecnológica é direcionada de maneira
interessante no seriado estudado, fazendo com que o mesmo se torne um rico material para o estudo de tais
conteúdos, pois ao possuir um caráter mais lúdico, vai ao encontro de uma aprendizagem mais fluída acerca
de tais assuntos.
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