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São necessárias mais do que palavras 

impressas em uma página para entender como 

o cinema apresenta o mundo do passado. São 

necessárias imagens em movimento em uma 

tela, música e também efeitos visuais. As 

palavras não cumprem totalmente a tarefa de 

compreender a experiência cinematográfica. 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo diagnosticar e analisar a utilização do cinema no 

espaço escolar, mais precisamente, no ensino de História, a partir da perspectiva teórica do 

historiador alemão Jörn Rüsen e, assim, tentar observar em conjunto com os pressupostos da 

Didática da História, elementos como os usos públicos que são feitos da história pelo cinema. 

Neste sentido, a investigação das proposições de filmes encontrados nos livros didáticos de 

História, oferecem caminhos para compreensões acerca dos impactos causados pela narrativa 

cinematográfica na aprendizagem histórica, sendo essa, uma aprendizagem que ocorre, 

também, na vida cotidiana dos alunos, e não apenas no espaço escolar. Para tanto, foram 

utilizados os livros didáticos presentes no Memorial do Programa Nacional do Livro Didático, 

aprovados nas edições dos PNLD/2005 e PNLD/2008. Para a realização desse diagnóstico 

utilizamos, além dos livros, os Editais de Convocação e os Guias do Livro Didático do PNLD 

como forma de compreendermos como se realizam as discussões e recomendações teóricas e 

metodológicas acerca das potencialidades da narrativa cinematográfica para as aulas de 

História e as possíveis aproximações destas com a teoria da história. 

 

Palavras-chave: Espaço escolar; Didática da História; Cinema; PNLD.  
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to diagnose and analyze the use of film in school space, more precisely, in the 

teaching of history, from the theoretical perspective of the German historian Jörn Rüsen and 

thus try to observe together with the assumptions of the Didactics of History elements such as 

public uses that are made for cinema history. In this sense, research propositions movies 

found in textbooks of  history, paths to offer insights about the impacts caused by learning the 

historical film narrative, this being a learning also occurs in everyday life of students and not 

just in school space. For both, the textbooks present in Memorial do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), approved in the following editions PNLD/2005 and PNLD/2008 

were used. To perform this diagnostic use, in addition to books, the Call Notices and Guides 

Textbook PNLD as a way to understand how to perform the theoretical and methodological 

discussions and recommendations about the potential of cinematic narrative for history 

lessons and these possible approaches to the theory of history. 

  

Keywords: school space; Didactics of History; Cinema; PNLD. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não aprendemos História apenas ouvindo nossos professores falarem durante as 

aulas do ensino básico ou superior. Essa pode até ser uma afirmação superficialmente fácil de 

ser entendida, mas, ao mesmo tempo pode trazer inúmeras problematizações para 

conseguirmos compreender como o impacto que narrativas históricas produzidas dentro e fora 

dos ambientes escolar ou acadêmico, a partir de inúmeros meios e suportes, tecnológicos ou 

não, podem exercer no desenvolvimento da consciência histórica dos sujeitos em sociedade, 

ou seja, na forma como informações, memórias e lembranças de si e do outro, compreensões 

individuais ou coletivas, são construídas e exercem papéis fundamentais nas noções sobre as 

ações do homem no tempo. 

O título dessa pesquisa, História para ver e entender o passado busca fazer 

referência a um dos meios mais populares de apreensão de conhecimento na sociedade 

midiática atual: as imagens. No nosso caso, as imagens em movimento, projetadas por 

televisores, cinemas, projetores multimídia, propagadoras de narrativas que adentram em 

diversos espaços e que possuem muito mais o interesse de entreter do que o de fazer com que 

o espectador se transforme em um especialista nos assuntos abordados nas telas. Por sua vez, 

a História é uma ciência que fascina e é capaz de despertar curiosidade e inquietação, muitas 

vezes, a partir de perguntas simples formuladas por pessoas comuns sobre, por exemplo, o 

porquê de termos modos e costumes que se perpetuam ou se transformam ao longo do tempo, 

ou ainda, sobre como a compreensão acerca de experiências pretéritas do homem pode 

oferecer perspectivas de futuro para novas ações a partir dos aprendizados que orientarão 

decisões que possam ser tomadas. 

A escola, enquanto centro produtor e difusor de cultura, em grande medida, não 

está alheia às diferentes formas de aprendizagem possibilitadas pelos avanços tecnológicos. 

Os alunos, por sua vez, adentram esse espaço carregando em si uma série de informações que 

foram apreendidas ao longo de suas vidas cotidianas, informações adquiridas nos filmes 

assistidos, nos livros lidos, nos sites visitados na internet. Essa é uma realidade do Século 

XXI: a informação é adquirida por vários meios e podemos considerar que a escola ainda é 

um dos principais espaços onde esses saberes podem ser organizados de forma que façam 

melhores patamares de sentidos para a vida dos sujeitos. 

Pensando estritamente no cinema, percebe-se que não é de hoje que o mercado 

cinematográfico recorre à História para representar acontecimentos do passado. De acordo 
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com Robert Rosenstone, “o desejo de expressar a nossa relação com o passado usando formas 

contemporâneas de expressão, bem como o desejo de agradar uma sensibilidade 

contemporânea, mais cedo ou mais tarde tinham de nos direcionar para as mídias visuais” 

(2010, p.17). Esse direcionamento é causado também, em virtude do impacto da visualidade 

das projeções, do efeito do real que é conseguido a partir das imagens em movimento nas 

telas. Os filmes históricos, ou seja, filmes que fazem referência a algum fato do passado 

podem ser considerados produções cinematográficas de grande apelo social, pois, “mesmo 

quando sabemos que são representações fantasiosas ou ideológicas, afetam a maneira como 

vemos o passado” (Ibid., p. 18). 

 A compreensão de que também na vida cotidiana os sujeitos aprendem História é 

importante para o direcionamento desta pesquisa, em primeiro lugar porque, no caso do 

cinema, o contato dos alunos com essa narrativa pode se dar tanto dentro quanto fora do 

espaço escolar. Os alunos assistem a filmes em casa, no cinema, na internet, mas também 

podem ter contato com essas imagens a partir de atividades direcionadas pelo professor em 

sala de aula, (mesmo quando o que estamos chamando de sala de aula não esteja circunscrito 

a um ambiente entre quatro paredes). Tratar como essa forma de aprendizagem histórica pode 

ocorrer, ou mesmo, o quanto ela pode ser considerada válida para uma reflexão sobre o quê e 

como se aprende a partir dessas linguagens, se configura enquanto um dos objetivos dessa 

pesquisa. 

Para trilharmos esse caminho, foi necessário recorrer a um arcabouço teórico e 

metodológico que permitisse, dentre outras coisas, aproximar os preceitos da Ciência 

Histórica ao ensino de História e também à aprendizagem por outros meios que não apenas à 

disciplina escolar História. A realização dessa aproximação deu-se a partir do suporte teórico 

fornecido pelo historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen, através da sua trilogia sobre Teoria 

da História
1
. A partir dessa obra foi possível, dentre outras coisas, aproximar questões do 

ensino de História à Teoria da História, segundo pressupostos da Didática da História, uma 

subdisciplina específica que estuda o desenvolvimento de consciência histórica e as formas de 

aprendizagem da História a partir, também, dos usos públicos que são feitos da História em 

sociedade. A reflexão e a autorreflexão sobre o trabalho do Historiador, promovidas pela 

Didática da História, possibilitam compreendermos as consequências advindas da 

aprendizagem histórica no ensino de História e em outras formas de apreensão do 

conhecimento histórico. 

                                                           
1
 A trilogia escrita por Rüsen encontra-se citada na bibliografia dessa pesquisa. 
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Além de Rüsen, outros pesquisadores foram fundamentais para o aprofundamento 

das discussões acerca da Didática da História. Klaus Bergmann (1990) ao discutir sobre o 

papel dessa disciplina possibilita reflexões tais como: 

 

A Didática da História é a disciplina científica que investiga 

sistematicamente os processos de ensino e aprendizagem de História, que 

são processos de formação de indivíduos, grupos e sociedades. Ela trata de 

todos os modos imagináveis de História. Em resumo: a Didática da História 

é uma disciplina que pesquisa a elaboração da História e sua recepção, que é 

a formação de uma consciência histórica, se dá num contexto social e 

histórico e é conduzida por terceiros, intencionalmente ou não. (p.30) 

 

 

Essa perspectiva torna-se fundamental se levarmos em consideração que a 

recepção dos filmes conduz, também, a patamares de formação da consciência histórica. 

Buscaremos tentar compreender como temas históricos são abordados a partir da narrativa 

cinematográfica, quais interesses e interpretações são possíveis a partir da utilização desse 

recurso, como estes podem produzir uma “autocompreensão” do presente.  

Um dos meios que se apresentaram como possíveis para a realização dessa 

pesquisa foi a elaboração de um diagnóstico sobre as formas de recomendações de utilização 

dessas narrativas no espaço escolar. A nossa primeira pergunta foi relacionada à forma como 

esses filmes adentram nesse espaço. Sabíamos a partir de reflexões e experiências pessoais, 

que os professores costumam utilizar filmes em sala de aula para que contribuam com o 

entendimento e aprofundamento de determinado assunto ou conteúdo proposto, porém, em 

virtude do tempo disponível para a elaboração desse trabalho, seria inviável a elaboração de 

uma pesquisa de campo diretamente com os professores. Decidimos, portanto, seguir por uma 

segunda alternativa: investigar as recomendações de filmes e as orientações para seus usos, 

encontradas naquele que ainda se configura como um dos principais e mais presentes recursos 

pertencentes ao espaço escolar: o livro didático de história.  

Esse material, complexo, constituído socialmente e culturalmente, agrega em si 

uma diversidade de fontes que podem ser utilizadas pelo professor para a condução de suas 

aulas. O cinema também é um dos recursos recorrentemente recomendado em livros 

didáticos, não apenas para a utilização pelos professores, em sala de aula, mas, também, para 

que os alunos assistam diretamente em seus lares. Encontramos, então, o nosso “elo” de 

ligação entre as narrativas cinematográficas, produzidas fora do ambiente escolar, sem 

necessariamente terem sido elaboradas com fins educacionais, e o espaço escolar: um espaço 

simbolicamente e materialmente construído para atender à formação educacional de cidadãos, 

que abarca em si, também, recursos midiáticos produzidos pela sociedade. 
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Desta maneira, utilizamos os livros que estão disponíveis no Memorial do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que se encontra na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN).  

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) constitui-se em um programa 

instituído pelo Governo Federal, com verbas do Fundo Nacional de Educação (FNDE), para 

avaliar sistematicamente os livros didáticos produzidos pelas editoras a fim de serem adotados 

no ensino público brasileiro. A cada edição do PNLD, um edital é lançado, contendo 

requisitos, pressupostos e parâmetros que as coleções didáticas inscritas para seleção devem 

atender. Uma comissão de pareceristas é constituída para o trabalho de análise e seleção das 

coleções e ao final do processo é disponibilizado às escolas e professores um Guia de Livros 

Didáticos que deverá nortear as escolhas de livros para os anos letivos em questão. No Guia 

de Livros, entre ouras informações, são apresentadas resenhas sobre cada uma das coleções 

aprovadas.  

No Memorial PNLD encontramos todos os livros didáticos de História
2
 que foram 

avaliados pelo PNLD entre os anos de 1997 e 2010. Em virtude da grande quantidade de 

livros disponibilizados por esse acervo, resolvemos analisar qualitativamente cinco coleções 

que foram aprovadas nas edições 2005 e 2008 do programa, que pertencessem ao Ensino 

Fundamental II e que tivessem sido aprovadas após os editais de convocação do PNLD/2004. 

Esse recorte foi realizado, pois, a partir dos Editais de processo de avaliação de livros do 

PNLD, poderíamos detectar a existência e o formato de proposições específicas para os usos 

de cinema nos livros didáticos de história, ou ainda, se os mesmos poderiam ser considerados 

elementos qualificadores dessas obras. Utilizamo-nos para esta pesquisa do Manual/Livro do 

Professor e também o Livro do Aluno, já que visamos entender também, quais arcabouços 

teóricos eram oferecidos pelos livros no que se refere à utilização das imagens 

cinematográficas por professores e alunos. Também foram analisadas as resenhas sobre as 

coleções didáticas, disponíveis nos Guias do Livro Didático de História dos respectivos anos 

adotados (2005/2008). Esse foi um recurso que se consubstanciou em uma fonte importante, 

já que os avaliadores
3
 do programa poderiam fazer referências para o professor do ensino 

básico acerca das formas como os filmes eram recomendados, permitindo assim, a elaboração 

de um quadro mais geral sobre as proposições dos filmes. 

                                                           
2
 Além do componente curricular de História, podem ser encontrados, no Memorial, livros de Português, 

Matemática, Ciências e Geografia. 
3
 Os avaliadores do PNLD são professores, pesquisadores e especialistas em cada área que avaliam as obras que 

concorrem aos editais, a partir de uma série de critérios que podem ser encontrados nos editais. 
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É importante destacar que nos diagnósticos obtidos durante a realização desta 

pesquisa, não estivemos interessados em analisar se os filmes são “fiéis” ou “verdadeiros” 

com relação aos fatos do passado representados. Interessa-nos muito mais, entender as 

proposições de usos de filmes realizadas pelos autores e editoras nas coleções didáticas, se 

essas estão consonantes com preceitos da teoria da história e se levam em consideração que 

esse mesmo recurso é utilizado comumente no cotidiano dos alunos. Desta maneira, 

poderemos tentar compreender os direcionamentos que são propostos para a utilização dessa 

narrativa no espaço escolar. É interessante ressaltar que tentaremos compreender como os 

filmes são apresentados e propostos aos alunos, justamente por entendermos que a narrativa 

cinematográfica possui o potencial de narrar o passado, e contribuir assim, com a formação da 

consciência histórica:  

 

 

O historiador não deve menosprezar, nem ficar à margem desse processo de 

difusão do saber histórico através do cinema, [...] mas sim aproveitar o seu 

potencial (que pode ser documental ou didático, se aplicado ao ensino da 

História), contribuindo dessa forma para uma leitura cinematográfica da 

história eficiente e formadora de conhecimento científico e consciência 

histórica. (NOVA, p. 7, 1996) 

 

 

Compreendendo o potencial de difusão do saber histórico, a partir da narrativa 

fílmica na vida prática dos sujeitos em sociedade, bem como, a necessidade de se 

compreender como os discursos históricos advindos dessas narrativas se consolidam e 

contribuem para o desenvolvimento da consciência histórica, propomos o seguinte 

questionamento: como as narrativas cinematográficas estão sendo utilizadas para propor a 

construção do conhecimento histórico, a partir dos livros didáticos de História, formulados 

através das indicações e prescrições dos editais do PNLD? Para responder a esse 

questionamento, desenvolvemos essa pesquisa em três capítulos que visam discutir 

respectivamente: 1-) o espaço escolar enquanto um espaço de práticas educacionais que 

abarca em sua constituição, também, o repertório da vida prática dos sujeitos sociais inseridos 

nesse espaço, bem como, a Didática da História e os seus interesses empíricos, reflexivos e 

normativos; 2-) a narrativa cinematográfica e suas especificidades para o trabalho do 

professor/historiador; e por fim, 3-) os diagnósticos obtidos a partir das análises dos livros 

didáticos de História, com relação às proposições fílmicas encontradas nos editais, nas 

resenhas do Guia do Professor, no Manual do Aluno e no Livro do Professor. 
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No primeiro capítulo desta pesquisa, denominado O espaço escolar e a Didática 

da história: um lócus privilegiado para o trabalho com os usos públicos da história, 

propomos discutir as articulações entre o conceito de espaço escolar e as formas de interação 

deste espaço com o ensino de história e a Didática da História enquanto disciplina que 

possibilita a reflexão dos elementos desta pesquisa, entre eles, a produção de narrativas 

históricas a partir do cinema, haja vista que, tanto cinema quanto história produzem  

narrativas presentes na constituição dos saberes desenvolvidos em sociedade e articulam-se 

nesse espaço de diferentes formas. 

Para nós, o espaço escolar, apesar de ser academicamente abordado 

majoritariamente a partir de aspectos relacionados à sua arquitetura e assim, do seu potencial 

de vigilância e ordenação, constitui-se em um espaço simbólico, onde os elementos físicos 

que o compõe têm suas representações e simbolismos ligados a elementos humanos como 

professores, alunos, família, diretores, legisladores, ao mesmo tempo em que se articulam 

com instâncias governamentais normativas e toda uma série de leis que regem o ensino 

brasileiro. Os elementos materiais ligados à prática docente e a aprendizagem dos alunos, tais  

como os materiais didáticos e suas estratégias de uso com atividades e avaliações, podem ser 

percebidos como elementos que representam e fazem parte simbolicamente desse espaço, 

podendo ser discutidos e trabalhados. 

Temos como elementos-chave a serem discutidos e entendidos nesse capítulo, a 

definição de consciência histórica, bem como dos interesses da Didática da História. As 

reflexões provenientes dessas compreensões norteiam os caminhos seguidos por nossa 

pesquisa, principalmente no tocante às questões relacionadas aos usos públicos da História. 

Assim, propomos que as narrativas constituídas pela sociedade, a partir dos meios de 

comunicação de massa, por exemplo, contribuem de maneira definitiva para o 

desenvolvimento da consciência histórica dos sujeitos, bem como, são formas de se entender 

como se consolidam as narrativas sobre o passado na sociedade.  

 

 

A didática da história agora analisa todas as formas e funções do raciocínio e 

conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Isso inclui o papel da 

história na opinião pública e as representações nos meios de comunicação de 

massa; ela considera as possibilidades e limites das representações históricas 

visuais em museus e explora diversos campos onde os historiadores 

equipados com essa visão podem trabalhar. (RÜSEN,  2006, p. 12) 

 

 

As discussões desse capítulo serão pautadas nas produções de autores que 

discutem os papéis da História, do ensino de História, dos usos públicos da História e do 
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espaço escolar enquanto um espaço privilegiado para a mediação do conhecimento adquirido 

a partir, também, de narrativas externas aos saberes escolares. Dentre esses autores, nos 

utilizaremos das perspectivas filosóficas de Michel Foucault, encontradas no livro Vigiar e 

Punir, muito mais para compreendermos a consolidação da escola enquanto instituição 

moderna e suas finalidades, do que para explicar a educação escolar contemporânea pelas vias 

do poder e da dominação. Essa discussão se dará, também, pela perspectiva de Michel de 

Certeau, que nos proporciona a reflexão de que os sujeitos que praticam os espaços 

constituídos, também, para o controle e dominação dos corpos, podem oferecer resistências, 

subvertendo seus ordenamentos, propiciando, assim, novas práticas espaciais.  

Nossas discussões sobre teoria da História e Didática da História serão norteadas 

principalmente por obras dos historiadores alemães Jörn Rüsen e Klaus Bergmann, porém,  

trabalharemos também com os textos do historiador Rafael Saddi, sobre a Didática da 

História, a fim de compreendermos as potencialidades de aproximação entre os pressupostos 

da ciência histórica e as pesquisas realizadas no Brasil sobre ensino de História.  

O segundo capítulo desta dissertação, denominado Narrativa histórica e narrativa 

cinematográfica: definições e entrecruzamentos, caracteriza-se enquanto um capítulo pensado 

para que possamos estabelecer as diferentes formas de produção de narrativas 

cinematográficas, sejam elas baseadas no rigor teórico da ciência histórica, ou narrativas que 

fazem referência a fatos do passado, mas que mantém um distanciamento da História 

científica. Compreendemos que o cinema foi alçado à categoria de documento para o 

historiador, pelo menos, desde os anos de 1970, com as obras do historiador Marc Ferro. A 

partir da possibilidade de utilizarmos o filme como documento histórico, muitas discussões e 

perspectivas teóricas foram e estão em desenvolvimento para a aproximação dessa narrativa 

com o trabalho do historiador. Utilizar o cinema enquanto documento histórico permite ao 

historiador utilizar-se de recursos metodológicos próprios da ciência histórica para 

compreender as formas como o passado e as sociedades são representadas por essas fontes. 

Nas últimas décadas, porém, a maioria das pesquisas acadêmicas sobre o tema propõe que a 

narrativa cinematográfica seja compreendida, também, a partir dos mecanismos que lhes são 

próprios, o que incita a novas demandas de conhecimento especializado para o profissional de 

História, que em grande medida não é preparado teoricamente para a utilização de toda a 

complexidade desta narrativa.  

Compreendendo a complexidade da utilização desse material, as discussões do 

capítulo se voltam, em um primeiro momento, para os possíveis caminhos de utilização da 

narrativa cinematográfica pelos historiadores. Tentaremos apresentar um panorama sobre os 
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estudos e perspectivas acerca das problemáticas que envolvem a utilização desse recurso, 

tanto para a pesquisa quanto para o ensino de História, a partir da perspectiva de Marc Ferro, 

cujas produções ainda norteiam uma boa parcela dos trabalhos que se relacionam com esse 

objeto, mas também, a partir de autores como Cristiane Nova, Michèle Lagny, Eduardo 

Morentinn, Robert Rosenstone e Francisco Santiago Júnior, que trazem discussões que se 

aproximam de questões mais específicas da narrativa cinematográfica e da necessidade de 

interlocução entre os saberes.  

 

 

A prática da análise histórica de um filme (seja como documento ou como 

discurso sobre o passado), sobre tudo para o professor de história, muitas 

vezes é dificultada pela sua falta de preparação, tanto a nível teórico quanto 

técnico. Conhecimentos básicos acerca da relação cinema-história, da novas 

teorias da comunicação e da educação – que consideram, de mais a mais, a 

imagem como um elemento fundamental do processo de aprendizagem 

contemporâneo  - , da linguagem cinematográfica e das técnicas de cinema e 

vídeo são muito importantes. Mas o não domínio destas áreas não deve inibir 

aqueles que desejam utilizar cientificamente o potencial do cinema no ensino 

da História. (NOVA, 1996, p. 12) 

 

A narrativa histórica e a narrativa cinematográfica são discutidas nesse capítulo 

como duas formas diferentes de se narrar o passado, mas, que afetam diretamente a forma 

como compreendemos nossas experiências no tempo e que possuem especificidades muito 

distintas. A narrativa histórica é o resultado do trabalho do historiador a partir dos preceitos 

teóricos e metodológicos da ciência histórica, enquanto que a narrativa cinematográfica, 

apesar de em alguns tipos de filmes produzir narrativas sobre o passado, atende muito mais 

aos anseios mercadológicos e do seu público afastando-se, em grande medida, da função 

social destinada à ciência histórica. Consideramos, portanto, que essas são narrativas que nos 

possibilitam formas diferenciadas de “ler e ver” o passado, mas, que influenciam diretamente 

na forma como nos relacionamos com ele. Nesse sentido, mais uma vez, os conceitos sobre  

narrativa histórica propostos por Jörn Rüsen, serão de suma importância para a realização 

desta discussão, bem como, das discussões realizadas por Robert Rosenstone a partir do livro 

A história nos filmes, os filmes na história (2010), que vai analisar o potencial de interação 

entre cinema e História. 

Além dessas discussões o segundo capítulo busca refletir sobre uma das principais 

categorias de filmes encontrados nos livros didáticos de história e utilizados por professores 

do ensino básico: os chamados filmes históricos. De acordo com os diferentes autores citados, 

entre eles Rosenstone e Nova, consideramos que pode ser alçada à categoria dos filmes 
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históricos os filmes que possuem uma temática histórica, ou seja, filmes que representem 

algum fato histórico,  podendo ser utilizados pelo profissional de história por, pelo menos, 

duas formas: “primeiro como testemunhos da época na qual foram produzidos e segundo, 

como representações do passado” (NOVA, op.cit., p. 2). Ainda assim, em virtude dos filmes 

que são propostos nos livros serem em sua maioria de temática histórica, fez-se necessária 

uma discussão sobre o potencial dessas imagens para o ensino de História, bem como, sobre 

as diferenciações tipológicas entre os filmes que se encontram nessa temática.  

Compreendendo que o cinema é uma forma de narrativa, constituída pela e para a 

sociedade, mas que também adentra ao espaço escolar a partir do livro didático, 

principalmente dos filmes de temática histórica, concentramos, no terceiro capítulo, intitulado 

O livro didático e o cinema no espaço escolar: proposições e diagnósticos, a realização de 

um diagnóstico de como os livros didáticos propõe a utilização do cinema pelo professor e 

também, quais tipos de atividades são propostas aos alunos a partir desse recurso. Entendendo 

as especificidades da narrativa fílmica e o contato cotidiano dos alunos com essa narrativa 

capaz de condensar personagens e temporalidades em poucos minutos de exposição, 

buscamos compreender como os usos de filmes são propostos ao professor que, por sua vez, 

precisará estar preparado e instrumentalizado metodologicamente para a construção de 

conhecimento histórico auxiliado por esse recurso.  

Nesse capítulo realizamos uma discussão sobre a complexidade do livro didático 

de História na sua constituição e importância para o desenvolvimento dos saberes nas salas de 

aula brasileiras, sendo em algumas situações, o livro didático um dos únicos materiais de 

apoio ao professor. Ainda dedicamos um espaço para à apresentação e discussão relacionada 

ao Programa Nacional de Livros Didático (PNLD), tendo em vista, como já colocamos, as 

fontes para esta pesquisa (os livros didáticos) fazerem parte do memorial deste programa, 

além de que, os documentos que regem esse programa como os Editais e o Guia do Livro 

Didático, com as resenhas de cada livro, serem elementos norteadores para entendermos as 

formas de utilização dos filmes nas abordagens desses livros. Além desses elementos, 

perceber os direcionamentos no Livro/Manual do Professor, no que concerne a utilização 

desse recurso em atividades tanto para o aluno quanto para o professor, nos oferece uma 

perspectiva do encontro entre uma narrativa produzida para o entretenimento, e o 

conhecimento histórico escolar que, dentre outros anseios, prevê a formação para a cidadania 

e o desenvolvimento do pensamento histórico dos sujeitos em sociedade.  

Assim, nesse capítulo, os livros didáticos foram analisados a partir das propostas 

encontradas no Livro do Aluno, em atividades direcionadas, e no Livro/Manual do Professor, 
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onde pudemos constatar que algumas obras incluíam encaminhamentos teóricos e 

metodológicos para a utilização desse recurso enquanto complemento dos conteúdos – mesmo 

que os filmes façam referencia aos assuntos que estão nos livros didáticos - que poderiam ser 

ministrados em sala de aula. Analisamos essas proposições realizando uma interlocução entre 

as resenhas encontradas nos Guias, as discussões teóricas relativas à Didática da História e os 

usos públicos da História, consciência histórica e a narrativa cinematográfica, para 

delinearmos uma perspectiva acerca desse recurso no espaço escolar. 

As análises dos livros oferecem um panorama inicial acerca de como os 

professores podem se utilizar dos filmes cinematográficos nas salas de aula, mas também, de 

como o papel de mediação da utilização dessas imagens e as informações que a elas estão 

agregadas, podem contribuir para a aprendizagem histórica dos alunos. Esse é um fator 

importante se refletirmos sobre a dificuldade apontada por pesquisadores sobre a utilização da 

narrativa fílmica pelo historiador, principalmente pelo poder de sedução das imagens que nos 

filmes, em virtude da sua complexidade, pode contribuir para uma “desorientação” temporal 

dos sujeitos, dependendo da forma como são abordados pelo profissional de História. 

Esta é uma pesquisa que apesar de tratar de um assunto amplamente recorrente 

como são as discussões sobre a utilização do cinema em sala de aula, tenta direcionar e 

aproximar a argumentação das análises a elementos que não estão ligados diretamente ao 

“como utilizar o cinema em sala de aula”, mas, a um processo de reflexão da práxis dos 

professores/historiadores na utilização, a partir dos pressupostos da Teoria da História, do 

conhecimento histórico que é produzido sob a perspectiva da historiografia e de outros meios 

de comunicação como o cinema, tentando perceber quais os direcionamentos são ofertados ao 

professor do ensino básico para que a da narrativa cinematográfica possa contribuir 

verdadeiramente para a aprendizagem histórica dos sujeitos. 
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1. O espaço escolar e a Didática da História: um lócus privilegiado para o trabalho com 

os usos públicos da História 

 
 

1.2. O espaço escolar: entre práticas e representações  

 

A escola consiste em um espaço que foi concebido, especialmente, pelas 

sociedades modernas como sendo um lugar de práticas sociais e culturais que, esperava-se, 

resultassem no desenvolvimento do sujeito e das demandas que se faziam previstas e 

necessárias no momento de sua concepção. Esse desenvolvimento esteve atrelado também à 

necessidade de produção do conhecimento científico em atenção às necessidades práticas 

destas sociedades que careciam de novas ferramentas para a manutenção das organizações 

sociais e, assim, precisavam formar os sujeitos para o atendimento de tais demandas que, na 

maioria das vezes, estiveram ligadas à necessidade de qualificação da mão de obra ora 

existente para a atuação nas indústrias que se desenvolviam, principalmente na Europa, 

durante o século XIX. 

  Ao longo dos anos, o espaço escolar vem sendo revisto e ressignificado por 

diferentes óticas e abordagens. Dessa instituição escolar existente há vários séculos, interessa-

nos compreender alguns dos desdobramentos de mudanças que vem ocorrendo, na escola 

moderna, desde, pelo menos, o início do Séc. XX. As diferentes formas de apreensão do 

espaço escolar e do saber nele produzido são estudadas por pesquisadores provenientes de 

diversas correntes teóricas e por diferentes áreas como a Pedagogia, a História, a Sociologia, a 

Filosofia, ou seja, por áreas que estão ligadas, em sua maioria, às licenciaturas. Justamente 

devido a esse aspecto, não podemos descartar a inserção, nesse espaço de saberes, de 

elementos que não foram pensados, em suas respectivas concepções, para nele atuarem, como 

uma diversidade de objetos, imagens e narrativas desenvolvidas pela sociedade. 

Levemos em conta que, historicamente, a instituição escolar tem-se estabelecido 

enquanto símbolo de um espaço que representa os anseios políticos, sociais e culturais de um 

povo:  

 

Podemos perceber a importância da escola e de seu funcionamento na 

conformação e no alcance de finalidades sociais mais amplas provenientes 

de diferentes grupos sociais que disputam o poder político de uma dada 

sociedade. 

[...] a escola, como as demais instituições sociais, abriga indivíduos que 

estão vinculados a grupos sociais que lutam por suas ideias e crenças e que, 

por vezes, utilizam-se do espaço escolar para disseminar seus pontos de vista 

em relação à forma de viver em sociedade (GATTI JUNIOR, 2010, p.106). 
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A escola pode ser considerada, ao longo do tempo, como uma instituição que 

representa as disputas entre correntes, ligadas à produção de saberes e disseminação de 

interesses políticos e ideológicos. Contemporaneamente, a escola continua a ser um espaço 

que representa os anseios da sociedade, caracterizando-se como um dos meios privilegiados 

para o desenvolvimento individual, mas, também, para o desenvolvimento de toda uma 

sociedade, tanto a partir de aspectos políticos, como também econômicos e sociais. A escola e 

todas as instâncias políticas que se articulam para que ela exista configura-se enquanto um 

espaço viabilizador da formação pessoal. 

 A escola pode ser considera uma das maiores instituições que permanecem ativas 

na sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. As transformações pelas quais passou 

ao longo de séculos nos ajudam a perceber a diversidade de sentidos que acabaram por 

caracterizar e representar o espaço na qual ela se insere. Da disciplina à ordem, da transmissão 

à construção do conhecimento, da ação do estado à família, dos conteúdos obrigatórios à 

formação para a cidadania, a escola foi pensada e repensada ao longo dos anos. Por esses 

motivos, a existência de uma instituição que hoje se faz tão presente na ampla maioria das 

camadas sociais não pode ser pensada de maneira naturalizada. Ela nem sempre existiu nos 

modelos aos quais a conhecemos, foi transformada e repensada para atender às demandas das 

sociedades em diferentes tempos e espaços, teve que se adaptar às inovações tecnológicas, às 

maneiras diferentes de se pensar o ensino, assim como teve que rever seu papel de centro 

único de difusão do conhecimento, em virtude, inclusive, dos avanços tecnológicos que 

transformaram, de maneira definitiva, principalmente, a partir da segunda metade do Século 

XX, a forma como as pessoas entram em contato com o conhecimento produzido em diversas 

esferas da sociedade, seja esse conhecimento científico ou não. 

Nesse primeiro momento, nos propomos a realizar uma discussão acerca da 

instituição escolar e de suas transformações ao longo do tempo, tomando como ponto de 

partida alguns estudos que discutem seus aparatos e papéis ligados à vigilância e controle, 

bem como o seu papel coercitivo pautado na necessidade de um processo de “docilização dos 

corpos” que perpetravam esse espaço
4
, necessidade essa que podemos relacionar às próprias 

demandas sociais do período em questão
5
 (FOUCAULT, 1986).. Para nós, a escola exerce 

hoje uma função dialógica que vem buscando nas carências dos indivíduos e das sociedades 

                                                           
4
 Essa forma de pensar o espaço escolar é considerada uma forma demarcada temporal e espacialmente, que teve 

sua influência, mas que não existe totalmente nas formas pensadas por seu autor principal Michel Foucault. 
5
 Período de reorganização social na Europa, demandado pelo declínio do Antigo Regime. 
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uma forma de contribuir para a construção e aprimoramento do conhecimento em todas as 

suas disciplinas. 

Antes, é importante ressaltar que estamos discutindo não apenas o espaço 

arquitetônico da instituição escolar, apesar deste representar um dos aspectos do conceito que 

será aqui trabalhado. Utilizaremos ao longo de todas as nossas discussões uma noção 

conceitual de espaço escolar que difere sobremaneira dos conceitos de escola, ou mesmo de 

instituição escolar, ainda que esses estejam inseridos dentro dessa instância espacial. 

A construção de uma boa compreensão acerca do conceito de espaço escolar, 

espaço de ordem material e simbólica, requer que suas transformações, ao longo do tempo, 

representações e simbolismos sejam discutidos e entendidos, assim como é de suma 

importância que possamos compreender o desenvolvimento das relações socioculturais 

existentes entre as camadas de elementos que constituem esse espaço. Essas camadas se 

formam, por exemplo, a partir de relações entre governo/sociedade, pais/professores, ensino 

de história/construção de conhecimento histórico, livro didático/currículo, dentre outras 

perspectivas possíveis. 

Em alguns estudos que remetem ao espaço escolar não são raras as referências à 

produção do filósofo francês Michel Foucault, discutidas, principalmente, a partir do livro 

Vigiar e Punir (FOUCAULT, 1986). Ao escrever sobre os sistemas de vigilância e punição 

das instituições modernas, Foucault realizou um estudo sobre o processo de “docilização dos 

corpos” e sua relação com as instituições modernas, entre elas, a instituição escolar, o que 

parece ter “despertado” vários pesquisadores ao redor do mundo no sentido de observar, 

refletir, criticar, concordar e discordar da perspectiva por ele proposta para este que configura 

um espaço polifônico, multifacetado, vivenciado e praticado por diversas sociedades em todo 

o mundo
6
.  

Ao percebermos a importância dada a esse autor por sociólogos, historiadores, 

educadores e filósofos, dentre outros, decidimos elencá-lo como ponto de partida para nossas 

discussões, principalmente, por acreditarmos e sentirmos sua influência nas produções acerca 

do espaço escolar. Não estamos aqui aderindo ou adotando necessariamente a perspectiva de 

Foucault, mas, percebemos a pertinência em se buscar refletir sobre ela como algo em certa 

medida “datado”. Não apenas Foucault escreveu sobre a escola enquanto um espaço de 

                                                           
6
 Dentre os inúmeros artigos acadêmicos e dissertações de mestrado que se utilizam da abordagem foucaultiana 

para pensar o espaço escolar, podemos citar: MOURA, Thelma Maria de. Foucault e a escola: disciplinar, 

examinar, fabricar. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Goiás, Faculdade de educação, 2010; 

MARQUES, Joice Pereira; POUGY, Eliana Gomes Pereira. Michel Foucault e as práticas escolares. Disponível 

em: www.umc.br/_img/diversos/pesquisa/pibic_pivic/. 

 

http://www.umc.br/_img/diversos/pesquisa/pibic_pivic/
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vigilância e punição, outros pesquisadores seguiram sua linha metodológica para concordar e, 

em alguns momentos, discordar das suas perspectivas.  Apresentamos e discutimos as 

influências de suas ideias nos textos de Agustin Escolano (2001) e Anthony Giddens (2003), 

para pensar o espaço da escola. Em uma perspectiva que, de certa forma, vai a um movimento 

contrário ou, pelo menos, complementar às perspectivas “foucaultianas”, discutiremos 

também como as práticas espaciais, relacionadas também à escola, podem se caracterizar 

como sendo micro - resistências aos poderes instituídos, com uma visão que aponta a 

necessidade de uma escola crítica, que está presente nas mais distintas sociedades 

(CERTEAU, 1995).  

 Na perspectiva foucaultiana, a escola se caracterizaria pelo controle do saber por 

ela produzido, resultando, desde tempos pretéritos, em disputas pelo poder, tendo em vista 

que os controladores desse espaço detinham o poder sobre a produção do conhecimento e o 

desenvolvimento de uma mão de obra qualificada, que era de interesse das esferas pública e 

privada. Nesse processo de controle, o saber produzido por esse espaço dava-se a partir da 

disciplina como instrumento modificador e “docilizador” dos corpos, com um aparato 

panóptico proporcionado pela arquitetura desses espaços. Esses dois elementos contribuíram 

para a formação de corpos produtivos, que seriam vigiados e controlados a todo o tempo, o 

que acabava por provocar um processo de internalização da disciplina, a ponto de ampliar a 

sensação de vigilância para outros setores da sociedade.  

Realizando uma aproximação dessa problemática com a realidade brasileira, 

percebemos que muitos desses elementos disciplinadores de “corpos dóceis” ainda persistem 

em instituições escolares, em variações e níveis diversificados, mesmo nos dias atuais, tendo 

em vista que o Estado pensou e organizou a escola a partir dessa perspectiva. Alguns desses 

elementos, tais como a forma como se controlam os procedimentos no tempo escolar, o 

ordenamento das salas de aula, a organização serial das escolas, ainda persistem, muito 

possivelmente, com a intenção de controle e manutenção de um imaginário popular, onde a 

escola ainda é vista como o espaço da ordem, da organização, da disciplina.  

Influenciado, em certa medida, pela perspectiva da arquitetura enquanto elemento 

que, tendo sido produzida para esse fim, pode favorecer ao disciplinamento e controle do 

espaço escolar, bem como pode ser considerada como um objeto de estudo nas séries iniciais 

de ensino, pelo fato de que, na sua concepção, os alunos da educação infantil mantém um laço 

mais próximo com a estrutura física desse espaço em um processo que levaria ao despertar da 

subjetividade dos alunos, Escolano argumenta sobre a necessidade de: 
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Mostrar o caráter cultural que tiveram e tem os discursos e saberes sobre o 

espaço, a função curricular (empírica, oculta, subliminar) que a arquitetura 

escolar desempenhou na aprendizagem e na formação das primeiras 

estruturas cognitivas e os usos didáticos do espaço-escola (ESCOLANO, 

2001, p. 25). 

 

 Segundo Escolano, os elementos ligados ao desenvolvimento da arquitetura 

podem ser considerados símbolos da tecnopolítica moderna, que encontrou por meio das 

construções panópticas, uma forma mais efetiva de disciplinamento com relação às 

sociedades clássicas, atendendo assim aos anseios de quem controla esse espaço (Ibid., p. 27). 

Essa forma espacial, produzida arquitetonicamente, contribuiu com a organização minuciosa 

dos movimentos e dos gestos dos indivíduos que fazem parte da escola, tornando esse espaço, 

um “continente de poder”.  

Nessa linha de pensamento, mesmo com os avanços técnicos da engenharia, o 

cerne das necessidades escolares permaneceria demarcado e destacado a partir da arquitetura 

escolar. Nos centros urbanos, a construção de uma escola representava o desenvolvimento 

social daquele espaço. Simbolicamente, houve tentativas, por parte da arquitetura moderna, 

em construir escolas em espaços onde se pudesse representar e tornar visível todo o esforço 

em favor da produção cultural de uma sociedade (Ibid., p. 33). Assim como Escolano, Certeau 

ao discutir a importância da escola, afirma que esta:  

  

Foi também um instrumento de uma promoção democrática. Isso se traduziu 

até na menor das vilas por uma modificação de sua geografia [...] esse 

templo da razão una e centralizada colocava na vila o selo de um poder 

cultural (CERTAU, 2011,  p. 138).  

 

 

Podemos argumentar que o espaço arquitetônico da escola, pelo que é capaz de 

representar para a sociedade em geral, enquanto um espaço de saber, de aproximação e 

produção de cultura, pode, em alguma medida, conformar uma consciência de grupo, que se 

direciona para a construção de uma identidade comum. Apesar de considerarmos a 

importância da interpretação e compreensão do espaço escolar a partir da instância 

arquitetônica, cremos que, para que se produza o devido significado para a sociedade, isto é, o 

de representar um espaço de produção de saber, de cidadania, do desenvolvimento social e 

cultural de um determinado grupo humano, é preciso que se perceba também a ação humana 

nesse espaço, que não é constituído apenas de paredes, mas também por indivíduos/sujeitos, 

leis, família, comunidade e a sociedade como um todo. 
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No que tange as escolas modernas, mesmo com todo o disciplinamento, 

ordenamento e vigilância dos corpos presentes nesse espaço, onde todos os atos eram 

controlados cronologicamente, podemos encontrar perspectivas que caracterizam essa mesma 

escola de maneira diferenciada, levando em consideração que as instituições escolares, 

mesmo sendo caracterizadas como sendo organizações disciplinares, permitiam certos 

patamares de interação entre os indivíduos (nos intervalos e finais de aula). Os corpos, a partir 

dessa perspectiva, se transformam em sujeitos que possuem vontades e que são capazes de se 

relacionar e subverter as normas que lhes são impostas, mesmo que, apesar dessa perspectiva, 

a instituição escolar ainda seja vista e discutida como um espaço fechado (GIDDENS, 2003). 

Diferentemente de outras instituições como os manicômios, onde a interação entre os 

indivíduos se dá basicamente intra-ambiente, ou seja, as relações ocorrem apenas dentro 

desse território, sem quase nenhum contato com os indivíduos do mundo exterior.  Na escola, 

os alunos, professores, diretores e diversos outros elementos que a compõem , carregam uma 

série de interações sociais e culturais que são construídas e desenvolvidas fora, ou, para fora 

do ambiente escolar:  

 

As escolas estão internamente compartimentadas. Pode haver nelas algumas 

áreas, e alguns momentos, em que tendam a ocorrer formas heterogêneas ou 

imprecisas de interação [...]. Mas, na maior parte, a distribuição dos 

encontros contrasta de maneira notória com a dos setores da vida social em 

que a regulação normativa de atividade é mais solta. A distribuição espacial 

disciplinar faz parte do caráter arquitetural das escolas, tanto na separação 

das salas de aula quanto nos intervalos regulares entre as carteiras que 

frequentemente se verificam dentro delas (GIDDENS, 2003, p.59). 

 

 

Dentre as discussões realizadas por Giddens (2003), é importante destacar a 

especificidade daquelas que tratam a relação entre tempo e espaço para a constituição do 

espaço escolar e das práticas sociais que se originaram dessa relação. Desta forma, a 

regulação do tempo e do espaço no processo de ordenamento e disciplinamento da instituição 

escolar se torna um dos elementos importantes para a composição desse espaço. Além da 

questão arquitetônica da escola como um todo, Giddens (2003) discute as relações de controle 

específicas dentro das salas de aula, sob a atuação do professor em relação ao aluno. Na 

realidade, a compartimentação do espaço da escola em salas de aula pode ser considerada 

produtora de espaços onde existe uma “condição do alto nível de controle sobre o 

posicionamento corporal e a atividade que pode ser realizada” (GIDDENS, 2003, p 163). A 

compartimentação da qual discute Giddens possui raízes no pensamento de Foucault, ela 
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busca visualizar as ocorrências de controle do tempo e do espaço, contribuindo para a 

contenção de possíveis movimentos de grupos organizados, evitando os encontros casuais e as 

consequências destes, o que, para além do disciplinamento, denota a existência de grupos que 

poderiam atuar nessa instituição social, como forma de difusão de ideologias e de valores, que 

podiam se afastar dos interesses de quem controla esse espaço. 

Apesar de discutir e, em certa medida, problematizar a concepção teórica de 

Foucault, Giddens se propõe a “acrescentar um ponto ou dois à sua interpretação da relação 

do poder disciplinar com modalidades de tempo e espaço” (GIDDENS, 2003, p. 181). Um dos 

pontos levantados por Giddens (2003) consiste na argumentação de que os “corpos de 

Foucault não possuem rostos”, ou seja, não são agentes capazes de subverter toda a uma teia 

de disciplinamento, o que contrariaria a possibilidade de se pensar que, se estes corpos são 

capazes de serem educados, podem resistir ao processo de disciplinamento encontrado nessas 

instituições. 

Assim, o processo de ordenação do corpo e o exercício disciplinar podem ocorrer 

fora de instituições como o presídio, o manicômio ou a escola. Para ele:  

  

A viagem para o trabalho (ou a escola) provavelmente indica tanto acerca do 

caráter institucional das sociedades modernas quanto às organizações 

carcerárias. A separação tempo-espaço de diferentes setores da vida social 

pode, na verdade, ser a condição do funcionamento em grande escala do 

poder disciplinar (Ibid., p. 182). 

 

 

 Percebemos, então, que o espaço escolar, ao ser analisado sob a ótica da 

disciplina e do processo de docilização dos corpos, pode ser visto também como um espaço 

passível de movimentos de resistência, uma vez que os sujeitos sociais que o constituem 

levam para seu ambiente as relações desenvolvidas fora das construções panópticas, aos quais 

estão sujeitos, além de encontrarem, nesse caminho, momentos de interação que permitem 

pequenas subversões à ordem. 

Seja pela arquitetura ou pela compartimentação do espaço escolar, consideramos 

que estas são perspectivas que, de certo modo, ainda persistem, em moldes mais flexíveis. 

Percebemos que os agentes que praticam e produzem esse espaço se transformaram com o 

decorrer dos séculos, resistiram, subverteram e deram novos sentidos à essa instituição, 

imprescindível para a formação cultural das sociedades.  Nessa pesquisa, nos propomos ir um 

pouco além de uma concepção apenas arquitetônica do espaço escolar, utilizando, para tanto, 

alguns dos sentidos trabalhados anteriormente, que fazem referência a um espaço escolar 
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dialético, que se relaciona com família, governo, professores, linguagens de comunicação de 

massa e uma série de poderes que se fazem presentes neste espaço. Propomo-nos a tratar a 

instituição escolar como sendo dinâmica, onde a construção do saber pode ser desenvolvida à 

luz da preocupação com seus agentes, da construção do conhecimento, do desenvolvimento 

de orientação temporal e espacial dos indivíduos. 

Podemos refletir que os sujeitos sociais que atuam nesse espaço, de algum modo, 

podem oferecer “micro-resistências, as quais fundam, por sua vez, microliberdades, 

mobilizam recursos insuspeitos e, assim, deslocam as fronteiras verdadeiras da dominação dos 

poderes sobre a multidão anônima” (GIARD, 1994, p. 18).  Percebamos que os sujeitos que 

praticam um determinado espaço podem subvertê-lo a partir de suas práticas, compreendendo 

que um determinado espaço, mesmo tendo sido previamente pensado, desenhado e construído 

para determinados fins e usos, assim como fazem os urbanistas e arquitetos, pode ser 

praticado de formas diferentes, fugindo ao controle de quem os pensou (CERTEAU, 1994).  

Como já afirmamos anteriormente, a escola enquanto instância conceitual e 

espacial, tem sido recorrentemente abordada sob a perspectiva da arquitetura, dos discursos de 

poder e simbolismos ligados a este espaço. Esses simbolismos ressaltam os aspectos 

panópticos, docilizadores e disciplinadores da instituição escolar. Porém, apesar dessa 

perspectiva, compreendemos que o espaço escolar pode ser apreendido a partir de todo um 

conjunto bem mais abrangente de representações, que estão ligadas, inclusive, às formas de 

apreensão social e cultural das sociedades no que se refere a esse espaço, ou seja, acreditamos 

que os indivíduos não se reconhecem em um espaço apenas por sua estrutura arquitetônica, 

mas também a partir das vivências cotidianas, das memórias construídas e das relações entre 

os sujeitos que vão sendo desenvolvidas nesse espaço. 

Para estabelecermos o que seria o espaço escolar, entendemos que elementos 

físicos como a escola, sua localização, suas dependências, produzem discursos a partir de 

representações e simbolismos ligados à elementos humanos, sujeitos do processo, tais como, 

legisladores, diretores, coordenadores pedagógicos, professores, pais e alunos, ao mesmo 

tempo em que esses estão relacionados às instâncias legais e normativas, tais como o 

Ministério da Educação, Secretarias estaduais e municipais, legislação educacional vigente, 

projetos pedagógicos das escolas, bem como a elementos inerentes às praticas e usos 

docentes, tais como materiais didáticos e suas respectivas estratégias de uso, metodologias 

avaliativas, etc.. Cabe ainda lembrar que esses elementos, suas representações, seus 

simbolismos e os sentidos que lhes são dados, são frutos de suas respectivas temporalidades, 

se ressignificam com o tempo e podem ser discutidos a partir dessa premissa. As relações 
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entre espaço, saber e poder, relacionadas ao espaço escolar, promovem reflexões acerca da 

importância que uma instituição como a escola possui para as sociedades.  

Pensar o espaço escolar a partir dos instrumentos norteadores das sociedades 

modernas é importante para que se realize uma reflexão acerca do que se pensa sobre a escola 

no momento presente. Após séculos de transformações, em que o vigiar e o punir deixaram de 

ser o mais importante no papel da escola, até os nossos dias, em que existe uma preocupação 

em formar para a cidadania, disciplinar, mas também, em levar em conta a liberdade e os 

interesses dos sujeitos que adentram esse espaço. Temos, então, a formação de um espaço que 

se modificou ao longo tempo e que precisa ser analisado à luz do seu momento histórico. 

 

1.1.1. Espaço escolar e sala de aula: diferenciações e aproximações  

 

A escola tem sido fonte de debates acalorados onde se destacam, por muitas 

vezes, os problemas e dificuldades encontradas no dia a dia dos profissionais envolvidos 

nessa instituição. Elementos como a falta de infraestrutura das escolas, os baixos salários dos 

professores, a indisciplina dos alunos, a ação insatisfatória das instâncias governamentais que 

estão no poder figuram entre os principais temas em debate. Porém, indo para além das 

críticas advindas do senso comum, que na boa parte das vezes são pertinentes, observamos, 

também, que o imaginário popular acerca do espaço escolar tende a perceber a escola como 

um local de possibilidades de ascensão social e intelectual. A escola seria, nesse sentido, parte 

integrante de um espaço onde as pessoas depositam expectativas de um futuro promissor, de 

um bom emprego, de uma estabilidade de vida financeira e também intelectual. 

Existem muitas explicações para que esperanças e expectativas advindas da 

coletividade social costumem ser depositadas na instituição escolar. No caso do Brasil, por 

sermos uma sociedade capitalista e ocidental, as abordagens dadas à escola nas propagandas 

governamentais e políticas estão intimamente ligadas ao acesso ao trabalho e a uma renda que 

permita ascensão social. É através da instituição escolar, desde sua base na educação infantil, 

até o ensino superior, que constituem as formações profissionais a partir das quais os sujeitos 

pensam e delineiam o seu futuro, no tocante a trabalho e desenvolvimento pessoal. Assim, é 

atribuído à instituição escolar o poder de contribuir para formação e desenvolvimento cultural 

e econômico de um povo. 

Na sociedade contemporânea, marcada por uma pluralidade de sujeitos e ações, é 

importante e necessário que a escola, bem como os elementos constituintes do espaço escolar, 

esteja para além do disciplinamento, dos papéis meramente normativos, das relações 
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relativamente passivas e cristalizadas entre os indivíduos. Apesar de a escola ser tomada 

como um lócus “produtor de cultura” para uma determinada sociedade, “em nenhum 

momento uma unidade particular de ensino, por mais autônoma, marginal ou nova que seja, 

pode evitar o problema da sua relação com os poderes existentes” (CERTEAU, 1995, p.37). 

Formado, entre outros fatores, a partir de interesses e disputas, o espaço escolar se confirma 

enquanto um elemento importante na construção das identidades dos sujeitos, mas também 

precisa ser compreendido e analisando a partir das transformações que as sociedades 

contemporâneas vêm passando ao logo das últimas décadas. 

 Teorias de bases educacionais vêm reformulando a ação dos sujeitos nesse 

espaço. Espera-se que os processos escolares de construção de conhecimento constituam-se a 

partir de relações e ações dialógicas, onde as partes envolvidas aprendam e construam 

conhecimento.  

Entendemos, portanto, que o espaço escolar deva ser um espaço dinâmico, 

composto por incessantes e diferentes tipos de relações. Essas relações envolverão poderes, 

aprendizagem, construção de identidades, desenvolvimento de conhecimentos, que 

continuarão se propagando ao longo dos séculos, por relações existentes entre os sujeitos que 

o compõem. 

De acordo com o que foi discutido até o momento, percebemos que o espaço 

escolar engloba, na sua constituição, várias esferas que estão relacionadas ao ensino das mais 

diferentes ciências. Nesta pesquisa, porém, temos como proposta analisar e discutir o ensino 

de História, sua função e aproximação com o conhecimento histórico produzido fora do 

espaço escolar a partir de um meio de comunicação de massa conhecido mundialmente, que 

adentra a vida prática dos alunos, professores, bem como de todos os sujeitos inseridos nesse 

espaço, a saber: o cinema e suas produções. 

Desta feita, compreendemos que, em um primeiro momento, poderíamos conceber 

a sala de aula como sendo o elemento pertencente ao espaço escolar, onde a aproximação 

entre o ensino de História e cinema se daria de forma mais contundente e profícua. Há outro, 

porém, elemento chave para compor essa discussão. Este, ao contrário das produções 

cinematográficas, que não são desenvolvidas visando atenderem às demandas escolares, 

configura-se em instrumento necessariamente concebido com a finalidade de auxiliar na 

construção formal do conhecimento a partir da sala de aula, a saber: O livro didático. Mas, 

como poderiam dar-se relações entre filmes cinematográficos e livros didáticos? 

Antes de nos atermos a responder à pergunta, percebamos que, conceitualmente, a 

sala de aula não necessita ser um cômodo delimitado por paredes. A sala de aula pode se 
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transformar a partir de diversas perspectivas capazes de lhe conferir sentidos, deixando de ser 

um espaço demarcado entre paredes, sendo subvertido pelos seus usuários no cotidiano. A 

quadra de esportes, a biblioteca, o laboratório de informática, o laboratório de vídeo podem se 

transformar em salas de aula, de acordo com o interesse do professor e a dinâmica de aula 

proposta pela instituição de ensino.  

Para fins de pesquisa, analisaremos a interação entre recursos (filmes e livros 

didáticos) que já há bastante tempo transitam pelas práticas do espaço escolar, porém, não 

consideramos necessário demarcar a sala de aula como espaço primeiro de consolidação do 

conhecimento histórico. Em nossa percepção, quando objetivamos discutir as formas de inter-

relação entre o livro didático, o cinema e o espaço escolar, estamos pondo em jogo não apenas 

as aulas de História, especificamente, nas salas de aula, mas os caminhos que levam uma 

fonte de conhecimento não escolar (cinema), a adentrar nas preocupações e procedimentos 

detectáveis nos livros didáticos de História, bem como compreender posicionamentos 

advindos de instâncias governamentais, legislativas e normativas, ao propor formas e usos que 

visem indicar como essa fonte, que é de acesso público, deve ser utilizada no ambiente da 

escola, sem deixar de se levar em conta seus usos e influências na vida prática de alunos e 

professores. 

  

1.2. Consciência histórica, Didática da História e seus interesses 

 

Vivemos em uma sociedade plural que avança cotidianamente no sentido da 

difusão de grandes quantidades de informações, advindas de diversas fontes e origens, que 

interferem sobremaneira na aprendizagem de alunos em idade escolar. No que tange à 

aprendizagem sobre as relações dos homens no tempo – aprendizagem que, na escola, 

geralmente é majoritariamente desenvolvida em aulas de História – uma série de novos 

olhares sobre as dinâmicas de produção do conhecimento vem transformando relações, 

procedimentos e preocupações ligadas ao ensino da disciplina História.  

A midiatização e as novas práticas de relações entre a sociedade e a informação 

têm colocado em pauta novos caminhos e exigências para as educações brasileira e mundial. 

Essas formas de enxergar transformações, as quais a sociedade, e suas instituições estão 

passando, no tocante à circulação, consumo e apreensão da informação, trazem à tona a busca 

por novas e melhores maneiras de proceder, capazes de fazer com que a escola se adapte e 

repense no sentido de manter-se consonante com os novos paradigmas da informação e do 

conhecimento. Nesse ínterim, a produção de saberes reelabora-se de maneira contundente no 
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que se refere à reflexão sobre os papéis da escola e de seus agentes em relação à consolidação 

do conhecimento no espaço escolar e junto aos sujeitos na sociedade, de modo a orientá-los a 

uma formação identitária, que aponte o caminho da construção da cidadania. 

Algumas discussões sobre a responsabilidade das instituições, no que tange a 

formação cultural dos sujeitos, encontram-se no centro das temáticas sociais do ocidente 

contemporâneo. Em uma disputa pelo controle dessa difusão de cultura e, consequentemente, 

de formação de identidades, a escola, a família, o Estado e, porque não, os grandes meios de 

comunicação de massa como televisão, internet, rádio, lutam, de diversas maneiras, para se 

estabelecerem ou permanecerem enquanto “formadores” culturais da sociedade.  

Dentre as reflexões possíveis sobre qual instituição, qual grupo social detém, ou 

mesmo, está perdendo o papel prioritário com relação à difusão de cultura temos a partir do 

pensamento de Michel de Certeau (1995), ao discutir sobre a escola no século XX, uma 

argumentação sobre a “perda”, ao longo do tempo, do papel centralizador da instituição 

escolar, enquanto agente difusor de cultura para as sociedades, em virtude da população que 

teria passado a possuir maior acesso à informação por outros meios que não fossem apenas a 

escola:  

 

A informação unitária vem pelo canal múltiplo da televisão, da publicidade, 

do comércio, dos cartazes etc. E a escola pode formar um núcleo crítico onde 

os professores e os alunos elaboram uma prática própria dessa informação 

vinda de outros lugares (CERTEAU, 1995, p. 138). 

 

 

Essa constatação torna-se pertinente na medida em que observamos, desde as 

últimas décadas do século XX, uma mudança paradigmática nas formas de se travar contato 

com maneiras mais polifônicas de propagação de cultura, com a sociedade global que já se 

delineava no século passado e que hoje, com o avanço constante da tecnologia, faz romper 

barreiras espaciais, permitindo um contato cultural muito mais aproximado, diversificado e 

intenso entre vários segmentos sociais. Conhecer elementos da cultura do outro, realizar 

trocas culturais, independe da ação do professor, do livro didático e da escola, traz à tona a 

problemática da construção de conhecimento que se modifica e se transforma, passando a se 

reconfigurar na mediação e na organização do conhecimento adquirido previamente e não 

apenas na explicação de conteúdos propostos. 

Aproximando elementos pertencentes à Ciência Histórica e à História como 

disciplina escolar, Jörn Rüsen já alertava na década de 1980 sobre a necessidade dos 
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historiadores buscarem entender e realizar aproximações com os meios de comunicação de 

massa para que as novas linguagens pertencentes ao meio social pudessem também ser 

utilizadas pela História de maneira a contribuir para a formação de um pensamento histórico 

que propiciasse a uma “orientação dos sujeitos no tempo”. Existem, nesse caso, algumas 

dificuldades de implementação, dificuldades estas que se iniciam a partir do despreparo de 

muitos historiadores em entenderem as especificidades de outras linguagens e “áreas do 

saber” que não seja a da pesquisa histórica, o que poderia colocar em risco a produção de 

formas de conhecimentos históricos que servissem efetivamente para a sociedade.  

 No Brasil, as áreas ligadas ao ensino também compreendem que fatores ligados 

às formas sobre como a midiatização da sociedade e o consequente aumento do acesso à 

informação modificam os questionamentos e as problemáticas que definem os caminhos da 

pesquisa sobre ensino de História e, consequentemente, os caminhos para um exercício 

docente que seja compatível com a nova configuração sociocultural mundial no que se refere 

à informação e novas perspectivas de ritmos de tempo. Compreendemos que “a escola por si 

mesma não muda a sociedade, mas pode constituir-se num espaço de reflexão e discussão, 

empenhada na formação de cidadãos críticos e responsáveis” (Ciampi, 2008, p. 164). 

Constituindo-se enquanto um espaço de reflexões que percebe e acompanha as 

transformações da sociedade, que possui e se incorpora a um caráter inovador com a 

introdução, inclusive, de novas e “velhas” mídias, a escola pode exercer em melhores 

patamares o papel consolidador na produção de saberes. 

Ao longo do tempo e de sua constituição, a escola acompanhou e incorporou a 

chegada de novos mecanismos os quais a sociedade já tinha contato. O cinema, a partir da 

projeção fílmica, pelo menos, no Brasil, já era considerado uma linguagem que poderia 

contribuir na aprendizagem histórica dos alunos, ou seja, o cinema adentra ao espaço da 

escola antes de a história se utilizar do cinema enquanto fonte para o historiador. Ao citar 

Serrano, Bittencourt (2002) explica que esse professor, que ministrava aulas no Colégio Pedro 

II, defendia a utilização do cinema enquanto um recurso que “graças ao cinematógrafo, as 

ressurreições históricas não são mais uma utopia” (SERRANO, 1912 Apud, 

BITTENCOURT, 2002 p. 69), em uma perspectiva onde se passou a valorizar também a 

visualidade, em contraposição apenas à fala de um professor. Podemos compreender, também, 

que a aprendizagem por esse meio, nas primeiras décadas do século XX, não atingia uma 

grande quantidade de alunos, tendo em vista as dificuldades de acesso a este material, bem 

como a proporção com o total da população com acesso a esse material. Nos dias de hoje, em 

pleno século XXI, não é difícil encontrarmos em escolas, principalmente nas instituições 
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privadas que se encontram nas capitais, recursos tecnológicos que tragam não apenas uma 

velha/nova mídia como o cinema para esse espaço, mas, também, possa trazer para o 

cotidiano escolar a internet, o youtube e todo um aparato tecnológico que possibilite auxílios 

na construção do conhecimento. 

É de se levar em consideração, ao realizarmos essas colocações, que não podemos 

generalizar as informações acima colocadas. Em um país continental como o Brasil, as 

diferenças regionais e socioeconômicas podem fazer com que o cinema e um retroprojetor 

possam ser vistos como novidades, tanto para alunos, quanto para professores. O que 

queremos expor aqui é que as transformações qualitativas de acesso à informação e as 

mudanças e avanços das tecnologias, contribuam para que uma grande parcela da população 

tenha contatos bem mais facilitados do que em outros tempos a meios de comunicação e 

difusão de massa como televisão, computador, cinema, internet, enquanto suportes difusores 

de cultura. 

Nesse momento, é importante que se defina o ensino de História e a Ciência 

Histórica como sendo os elementos norteadores da nossa discussão, no sentido de que, ao 

compreendermos as mudanças socioculturais nas quais a sociedade mundial está inserida, e 

mais detalhadamente, o Brasil e as suas instituições escolares, se faz necessário uma reflexão 

sobre como essas inquietações são sentidas, problematizadas, e quais perspectivas são 

atualmente desenvolvidas para que o ensino de História, a ciência histórica, o espaço escolar 

com todas as instâncias apresentadas no tópico anterior possam se manifestar no que se refere 

aos direcionamentos para o campo da pesquisa e do ensino de história. 

Existe na concepção sobre o “como se produzir o conhecimento histórico”, certa 

dissonância entre as formas de se pensar a aprendizagem no ambiente das academias e no 

ambiente das escolas. Essa é uma perspectiva plausível, quando nos referimos aos escopos 

qualitativo e quantitativo do conhecimento produzido nesses dois espaços. Os problemas com 

essa dissonância podem estar relacionados às formas como futuros historiadores, ainda em 

fase de formação, são levados a compreender as especificidades da própria Ciência Histórica. 

Muitas vezes, a maneira como se aprende a ser historiador opera-se por caminhos que o levam 

a separar em campos distintos a produção de pesquisa e o ensino de História. Ora, se 

pensarmos que um historiador pleno em suas potencialidades profissionais deve estar 

familiarizado com os pressupostos teóricos e metodológicos da Ciência Histórica, tanto para 

produzir pesquisas quanto para produzir ensinamentos, em qualquer que seja o nível 

educacional, essa distinção que separa e distingue o ensino e a pesquisa em História pode 

levar a problemas no momento em que o profissional historiador necessite embasar-se pelos 
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pressupostos da Ciência Histórica para pensar e conduzir sua atuação como professor de 

história, assim: 

  

Os que se dedicam à pesquisa histórica e à historiografia têm de ser 

especialista, necessitam saber manejar a especificidade científica do 

pensamento histórico de     tal maneira que já não pensem nela, ao 

concentrar-se em seu trabalho de pesquisa, ao escrever e ao ensinar história 

(RÜSEN, 2010, p. 26). 

 

 

   A ausência desse tipo de reflexão pode levar a hierarquizações preconceituosas 

considerando que o profissional “que pesquisa” encontra-se em um patamar superior em 

reação àquele “que ensina”. Seguindo na direção contrária a essa forma de raciocínio, 

trabalhamos com a premissa de que ensino e pesquisa são partes constituintes da formação do 

profissional historiador que, necessariamente, deve buscar produzir em suas pesquisas 

resultados que promovam o desenvolvimento de conhecimento histórico para a sociedade, ou 

ainda, que busquem estar teoricamente e metodologicamente bem embasados no momento de 

produzir educação histórica em sala de aula. 

As preocupações sobre como se dão as disseminações dos saberes históricos 

produzidos na academia deveriam estar presentes nas discussões que envolvem a função 

social da Ciência Histórica, já que a História pode ser usada como um caminho para buscar 

responder e clarificar quais foram os itinerários que nos levaram a ser o que somos no 

presente, ou seja, para que as experiências adquiridas com o passado sejam elas por serem 

vividas por nós mesmos, adquiridas pelas vivências dos outros, ou mesmo, pela produção 

científica da história, possam servir para nossa ação no presente e naquilo que esperamos para 

o futuro. 

  No Brasil, as discussões sobre o ensino de História ocorrem, pelo menos, desde a 

década de 1960. Desde esse período, discussões sobre ensino de História, suas finalidades e 

formatos têm estado presentes nas pesquisas acadêmicas. Nessas pesquisas, muito foi 

discutido com relação ao papel do professor na construção do conhecimento histórico, sua 

formação, ou mesmo, sobre a falta de capacitação para se atuar em algumas frentes, aos usos 

dos livros didáticos de história com suas problemáticas específicas, o uso de novas mídias em 

sala de aula, o que, por muitas vezes, contribuiu para um afastamento de perspectivas que 

aproximassem e diferenciassem a forma de produção do saber histórico, entre a academia e a 

escola. Oliveira (2011) mapeou algumas produções de trabalhos relacionados ao ensino de 

História nas publicações da Revista de História da Associação Nacional de História 
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(ANPUH), fornecendo-nos uma visão sobre o que vinha sendo elencado nas pesquisas, 

inclusive, com respeito às inquietações referentes ao ensino de História no período que vai de 

1980 até 2002: 

 

As pesquisas, na sua grande maioria, até pela forma do seu surgimento [...] 

são fruto de experiências ditas “alternativas” em sala de aula. Relatam 

experiências de ensino com fontes primárias, com músicas, com teatro, com 

filmes/vídeos, com estudos de meio, com fichas de leitura, com produção de 

textos, com/sem livros didáticos, entre outras. Raramente essas experiências 

tem uma ligação sistemática e efetiva com equipes de universidades (sejam 

ou não da Prática de Ensino). São no mais das vezes, experiências 

individuais de professores cansados da desmotivação dos alunos com as 

aulas de História. Não extrapolam os muros da escola; são circunscritas, não 

raramente, àquela disciplina, naquela sala de aula (OLIVEIRA, 2011, p. 

114). 

 

 

As constatações de Oliveira nos levam às indagações sobre os caminhos da 

pesquisa no Brasil. Estudos de meio, livros didáticos, utilização de vídeos, foram e são 

questões importantes para que se continue refletindo sobre a práxis do professor historiador, 

mas, novos elementos teóricos e metodológicos podem e devem ser incorporados à essas 

pesquisas, a partir da própria teoria da história e, portanto, das especificidades da ciência 

histórica.  

Nesse caminho, alguns estudos também apontam para a necessidade de se 

observar a existência ou não de mudanças paradigmáticas no que se refere aos objetos e 

problemas de pesquisa relacionados ao ensino de História, uma das possibilidades de se 

realizar essa constatação dá-se a partir de um balanço historiográfico sobre os grupos de 

pesquisas existentes no Brasil que tenham como objeto de estudo o ensino de História e  aos 

seus recursos, tais como, os livros didáticos, os meios audiovisuais, a formação de 

professores. Nessa constatação, se faz sintomático que, além desses objetos comumente 

trabalhados, identifique-se a existência de grupos de pesquisa no Brasil que se encaminham 

para outras abordagens teórico-metodológicas. 

        De acordo com Garcia (2008), em um balanço historiográfico realizado para 

compreender o quadro dos caminhos de pesquisa em ensino de História no Brasil, a partir da 

base de dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

percebeu-se que entre os anos de 2000 e 2005, houve um crescimento no número de grupos e 

linhas de pesquisa sobre o ensino de História no país, de 32 para 109. Esse número por si já 

demonstra um aumento de interesses no que se refere ao ensino de História enquanto objeto 
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de pesquisa no Brasil. Nesses dados, também percebemos que existe uma divisão entre a 

História e a Educação no que tange à distinção desses grupos de pesquisa. Um dado 

importante, encontrado por esse levantamento, reside na informação da existência de grupos e 

linhas de pesquisa que se concentravam em áreas mais específicas como a Didática da 

História e a Educação Histórica, que possuem forte influência de uma corrente teórica alemã. 

De acordo com a pesquisa, apenas a partir de 2004 foram encontrados grupos dedicando-se a 

essa temática, apenas 02 grupos estudando sobre Didática da História. No ano de 2007, ao se 

realizar novo levantamento, ao número existente de grupos de pesquisa já se somava a mais 

05 grupos formados e distribuídos pelo Brasil, mais especificamente, nas regiões sul e sudeste 

do país (GARCIA, 2008, p.34). 

Os dados levantados por essas duas pesquisas são importantes para que se reflita 

sobre os caminhos da pesquisa em ensino de História no país. Essa reflexão se faz necessária 

em virtude das disputas existentes no processo de formação dos futuros professores de 

História no Brasil. Os cursos da área de Educação, tradicionalmente, detém a responsabilidade 

da formação “didática” dos profissionais que saem das universidades, o que pode levantar 

questionamentos acerca de quem deveria deter para si esse papel, já que os profissionais de 

História são embasados teoricamente e metodologicamente para exercer a ciência na qual são 

formados. Ou seja, se um profissional está capacitado acerca do funcionamento e as demandas 

da sua ciência de formação, ele também irá conseguir desenvolver a aprendizagem de seus 

alunos, justamente por entender os caminhos do ofício em questão. 

Os grupos de pesquisa ligados à Educação Histórica e à Didática da História 

estudam a influência da vida cotidiana dos alunos e professores na forma como eles  

apreendem o que é História e assim como desenvolvem suas respectivas consciências 

históricas. Consciência histórica, aliás, como veremos mais adiante, é um conceito-base para 

a Didática da História e vem sendo apropriado e pesquisado por uma relevante parcela dos 

pesquisadores sobre o ensino de história no Brasil
7
. 

Para compreendermos algumas dessas preocupações e o teor dos trabalhos que 

estão sendo realizados, é necessário entender o que queremos dizer quando falamos de 

consciência histórica. Esse conceito tem adentrado nas universidades e grupos de pesquisa 

brasileiros, principalmente, nas últimas décadas do século XX, inspirados por uma corrente 

alemã, que tem o seu maior expoente em Jörn Rüsen, pesquisador que possui a maior 

                                                           
7
 Dizer que os grupos de pesquisa ligados a Didática da História e a Educação Histórica estudam a influência da 

vida cotidiana dos alunos e professores na apreensão do conhecimento histórico, é, nesse momento, uma 

simplificação necessária para fins de texto, que será explicada nas páginas seguintes. 
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quantidade de livros sobre a temática, traduzidos para o português, além de pesquisadores 

como Bergmann (1989) e Jeismann, que também tem influenciado e orientado sobremaneira 

as pesquisas brasileiras, a partir de comentadores como Cerri (2011), Saddi (2010;2012) e 

Assis (2010), que estão desenvolvendo relevantes estudos sobre o ensino de História, 

ancorados na própria Teoria da História desenvolvida por Rüsen. Os pressupostos teóricos de 

Rüsen estão disponíveis em uma trilogia que tem se tornado clássica
8
 em muitas partes do 

mundo. Nessa obra, o autor traz à tona reflexões necessárias ao trabalho do historiador em 

todas as instâncias de produção do saber histórico, seja ele científico ou não, produzido nas 

academias, nas escolas ou em outras instâncias da vida social.  

A reboque desse novo paradigma de pensamento, que passa a orientar diversos 

trabalhos sobre ensino de história e aprendizagem histórica, se faz notório, no Brasil, a 

constituição de uma área de interesse voltada para o ensino de história, a partir de uma 

aproximação com a teoria da História.   

As formas como o conhecimento histórico pode ser apreendido, não apenas na 

sala de aula, mas em esferas distintas da vida pública dos indivíduos, ou seja, da vida 

cotidiana prática
9

, no dia a dia, nas trocas culturais, pertinentes em uma sociedade 

globalizada, são possíveis a partir de elementos culturais como filmes, redes sociais, jornais e 

novelas. Esses produtores de informação passaram, também, a ser objeto de estudo dos 

pesquisadores brasileiros em busca daquilo que há de mais específico na formação de um 

indivíduo: as suas práticas cotidianas. É interessante percebermos que a aprendizagem está 

ligada às experiências pessoais dos indivíduos em seus respectivos cotidianos. Esse raciocínio 

nos leva a refletir sobre como aprendemos diariamente, de formas quantitativa e qualitativa, 

em nossas vidas familiares, profissionais, afetivas, de formas diferenciadas daquelas que 

aprendemos quando estamos na escola, mas que precisam ser compreendidas como fatores 

determinantes para a formação da identidade dos sujeitos que, além de agentes participativos 

da sociedade, possam estar inseridos no contexto do espaço escolar. 

 

A diferença quantitativa se explica porque se espera que o sujeito, no 

processo de relacionamento com os outros, detenha cada vez mais 

informação sobre as coisas. No entanto, o domínio de informações não pode 

ser entendido como conhecimento porque se faz necessário dialogar com 

elas. Por isso, espera-se também uma diferença qualitativa porque essas 

informações por passarem por um processo de relação, análise, discussão e 

                                                           
8
 A trilogia a que nos referimos no texto, são os livros :Razão Histórica, História Viva e Reconstrução do 

passado, que estão disponíveis na bibliografia. 
9
 Rüsen aponta no Livro Razão História o termo vida humana como sendo muito mais que o processo biológico, 

estando ligado assim “ao sentido mais amplo da expressão – um processo social” (2010, p. 58) 
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reflexão na dinâmica escolar, se modificam em novos conhecimentos que 

serão o suporte para o sujeito poder (re)pensar a sociedade na qual se insere 

e que gerou as informações ( OLIVEIRA, 2009, p.72). 

 

  

 Nesse caminho, voltados para o ensino de história e para as preocupações da 

teoria da história enquanto meio de reflexão da própria práxis do historiador, existe a 

perspectiva de que, quando passamos a incorporar a ideia de que o cotidiano da sala de aula e 

o ato de ensinar História estão interligados à função social da ciência histórica, percebemos 

que “teoria e prática se uniram a partir de uma compreensão da História enquanto ciência 

ligada ao cotidiano, o que vem provocando uma união crescente entre universidades e 

professores da rede de ensino básico” (CERRI, 2012, p. 992). Essa união entre universidades 

e professores do ensino básico ainda é, para muitas realidades, um processo que está em fase 

embrionária, mas que se liga de maneira imediata à formação dos profissionais que estão 

saindo das próprias universidades e que, por vezes, os relegam à uma instância quase 

normativa do processo educacional. 

Para que haja uma compreensão eficaz e eficiente do que vem sendo discutido 

até o momento, propomos algumas aproximações com a Teoria da História proposta por 

Rüsen, a fim de que possamos buscar construir entendimentos acerca das formas como o 

conhecimento histórico parte de carências e dos interesses nascidos na sociedade e deve poder 

voltar à ela, auxiliando os indivíduos a se orientarem em sua vida prática. Para este 

historiador: 

 

A teoria da história preocupa-se em colocar a relação do conhecimento 

histórico à prática, de maneira que se possa reconhecer nela a possibilidade 

dos procedimentos especificamente científicos e dos pontos de vista 

reguladores que se lhe aplicam (RUSEN, 2010, p.  86).  

 

Em sua obra Razão Histórica (2010), Rüsen propõe um modelo de uma matriz 

disciplinar
10

 para a Ciência Histórica. A partir da matriz disciplinar proposta por Rüsen, 

podemos compreender que o conhecimento histórico produzido pela Ciência Histórica pode e 

deve ser construído a partir de carências de orientação no tempo e interesses imanentes da 

sociedade. As carências de orientação que os indivíduos produzem estão presentes na vida 

prática dos sujeitos históricos, sejam eles historiadores ou não. Historiadores que pesquisam 

sobre o passado também sofrem a ação do presente para desenvolver seus interesses de 

                                                           
10

 Uma matriz disciplinar propõe descrever as etapas de produção do conhecimento científico atendendo a todos 

os paradigmas de qualquer escola metódica. 
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pesquisa. Além destes, os sujeitos sociais que não estão ligados diretamente à Ciência 

Histórica também formulam questionamentos que precisam ser respondidos para que assim 

possam se assenhorar do seu próprio passado, chegando, assim, às suas próprias decisões e 

conclusões. 

Compreendemos que as carências surgidas na vida prática dos indivíduos estão 

ligadas às problemáticas que poderão ser desenvolvidas no decorrer de uma pesquisa 

histórica. Esse é um primeiro passo para que os problemas percebidos e vivenciados na 

sociedade do presente possam ser resolvidos a partir das experiências adquiridas com as ações 

do homem no passado. Tais interesses devem motivar os historiadores a produzir 

conhecimentos históricos capazes de gerar soluções e orientações para essas carências sociais 

no momento em que voltem para a sociedade, seja a partir de trabalhos historiográficos, seja a 

partir da escola enquanto elemento construtor e divulgador do saber histórico científico. Por si 

só, uma carência precisa de uma reflexão específica para que seja transformada em história. 

Isso ocorre na medida em que os interesses são transformados em conhecimento histórico, em 

que o próprio passado passa a ser revestido com o caráter de história (Rüsen, 2010, p. 31) e se 

dá a partir da ação do historiador frente às suas fontes e aos fatos históricos. 

As carências de orientação no tempo deixam de ser uma especificidade da vida 

prática do sujeito a partir do momento em que ela se torna uma ação para que a ciência 

especializada, a História, possa transformá-las em objetos de estudo que farão parte do 

trabalho do historiador, uma vez que, a depender “do que o historiador já traz consigo, ao 

formular suas conjecturas e ao interrogar as fontes acerca do que ocorreu no passado” (Idem, 

p. 32), ou seja, todos trazem em suas “bagagens culturais” informações sobre o passado, 

porém, se faz necessária a atuação do historiador, com os métodos da pesquisa histórica, para 

que se busque, a partir dessas informações, tentar responder às perguntas específicas que 

serão capazes de transformar essa informação em História.  

São pelas formas de apresentação aplicadas aos conhecimentos produzidos pela 

Ciência Histórica, que a sociedade poderá se beneficiar das respostas e orientações que o 

aprendizado histórico é capaz de oferecer.  O conhecimento produzido deve, portanto, 

responder às carências de orientação no tempo advindas da sociedade e às demandas 

produzidas pela aprendizagem histórica. As formas de apresentação do conhecimento 

histórico produzido a partir da História, enquanto ciência especializada, tem entre seus 

principais formatos a produção historiográfica, que vai influenciar os caminhos de pesquisas, 

os livros didáticos e o próprio ensino escolar, procurando responder aos questionamentos 
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primeiros da sociedade no início do processo de produção do conhecimento histórico, que são 

as carências de orientação temporal.  

O passado se torna inteligível a partir dos elementos da matriz disciplinar que se 

fecha e recomeça a partir da função de orientação temporal pertencente à Ciência Histórica, 

que vai fazer suscitar novas carências, que precisarão ser novamente respondidas pela 

História, que não é uma ciência estática, mas se transforma, na medida em que novos 

questionamentos são feitos na esfera prática da vida dos sujeitos. 

Na base dessa linha de raciocínio orientada a partir da matriz disciplinar da 

História, encontra-se o pressuposto de que o ser humano, uma vez pertencente a um grupo 

social, desenvolve, ao longo de sua existência, mecanismos que lhe permitem se orientar no 

tempo e no espaço, a partir da noção de que o mundo já existia antes dele, o mundo está 

mudando durante a sua vida e, ainda, o mundo existirá e continuará mudando quando ele se 

for. Tal capacidade de compreensão de si no tempo e no mundo desenvolve-se e pode atingir 

patamares diferenciados a depender de como cada indivíduo consegue desenvolver 

compreensões de mundo a partir da aquisição de conhecimentos sobre acontecimentos do 

passado que lhe tenham aplicabilidade para a vida prática no presente. A esse conjunto de 

experiências cognitivas, aquisições de conhecimentos, operações de memória, que levam ao 

indivíduo compreender-se como sujeito histórico e compreender a sociedade à sua volta, 

podemos denominar Consciência Histórica. Para Rüsen: 

 

[...] a consciência histórica não é meta, mas uma das condições de existência 

do pensamento: não está restrita à um período da história, a regiões do 

planeta, a classes sociais ou indivíduos mais ou menos preparados para a 

reflexão histórica ou social geral. Para isso a “história” não é entendida 

como disciplina ou área especializada do conhecimento, mas como toda 

produção de conhecimento que envolva indivíduos e coletividades em 

função do tempo (CERRI, L. F. 2011 apud, RÜSEN. 2010, p.28). 

 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, compreendemos que todas as pessoas possuem 

consciência histórica. Ela é uma forma de consciência humana que se relaciona diretamente 

com a vida prática, com o cotidiano. É a forma como os homens interpretam suas ações no 

tempo e no espaço e como, a partir de suas experiências do passado, podem decidir suas ações 

no presente e ter uma perspectiva de futuro, tomando decisões para sua própria vida. A 

consciência histórica permite ao sujeito repensar sua ação no tempo, de maneira intencional, 

para que este possa viver e conviver em sociedade, conseguindo entender e vivenciar o que é 

história e porque ela se torna necessária para a ação de todos os indivíduos em sociedade.  
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A consciência histórica se exprime a partir das narrativas (históricas). Essa 

expressão pode se dar a partir das lembranças (experiências) dos sujeitos que vão indicar sua 

ação no presente, bem como irão contribuir para que se projetem as expectativas de futuro 

desses sujeitos, “a narrativa histórica torna presente o passado, sempre em uma consciência de 

tempo na qual passado, presente e futuro formam uma unidade integrada, mediante a qual, 

justamente, constitui-se a consciência histórica” (Idem, p. 65). Essas narrativas contribuem 

para que os sujeitos mantenham e fortaleçam suas próprias identidades frente às 

transformações constantes aos quais são colocados à prova em seus cotidianos, a partir das 

mudanças que ocorrem nas sociedades e, consequentemente, em suas vidas. 

Como já nos referimos anteriormente, as transformações as quais a sociedade e 

instituições como a escola vêm passando desde as últimas décadas do século XX permitem 

que nos interessemos pela consciência histórica que vem sendo desenvolvida a partir da vida 

prática dos indivíduos sociais e pela História enquanto ciência especializada. Conjuntamente, 

esses são elementos importantes para que se perceba como a consciência histórica de alunos 

inseridos no espaço escolar pode ser desenvolvida quando estes trazem de suas vidas práticas 

informações a partir de diferentes meios de comunicação de massa. Importam-nos 

compreender quais são as orientações que o ensino de História no Brasil (não apenas nele) 

realiza para que as narrativas produzidas por que esses meios “externos” à escola, adentrem e 

se transformem em conhecimento histórico a partir da ação mediadora, organizadora, do 

professor historiador. 

Lidando diretamente com essa perspectiva de consciência histórica, faz-se 

necessária a existência de um meio de pesquisa que busque compreender a ação da 

consciência histórica na formação dos sujeitos em sociedade ou, mais especificamente, dos 

alunos e professores componentes do espaço escolar. Para construir esse caminho, nos 

utilizaremos da proposta de tomar como base a Didática da História, constituída enquanto 

campo disciplinar e área de interesse promotora de pesquisas que buscam compreender as 

formas como os indivíduos são capazes de desenvolver patamares diferenciados de 

consciência histórica, a partir do contato com diversas naturezas de narrativas que buscam, no 

presente, representar ou reconstruir elementos do passado.  

Indo de encontro com o que temos discutido até o momento, a Didática da 

História não estaria interessada somente nas teorias do ensino que visam discutir as formas de 

como produzir conhecimento histórico em sala de aula, mas sim em todas as formas de 

apreensão de conhecimento histórico não científico capazes de se fazerem presentes na vida 

do homem em sociedade. 
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1.3 – Interesses da Didática da História 

 

Muitos são os desafios impostos ao processo de aprendizagem da História. A 

forma como o conhecimento histórico é produzido no âmbito da pesquisa acadêmica não se 

distancia de forma contundente do que deveria ser a construção do conhecimento histórico no 

espaço escolar. Para se produzir História, são necessários os usos de elementos que fazem 

parte do método desta ciência, além do quê, precisam ser levados em consideração os 

interesses dos sujeitos que pesquisam, a partir de suas motivações e problematizações, as 

formas como as fontes históricas utilizadas se relacionam com o tempo. Essas prerrogativas se 

diferenciam, em parte, da atuação em sala de aula, principalmente se levarmos em conta que 

universos diferenciados de produção devem poder atender a públicos igualmente diferentes. 

 

Espera-se que esse ofício seja aprendido. Essa é uma das formas de produção 

do conhecimento histórico. A outra é no ensino. Em qualquer nível: 

Fundamental, Médio ou Superior. O que muda é o público e os objetivos, 

entre a educação básica e a superior. Na educação básica forma-se o cidadão, 

na educação superior forma-se o profissional (OLIVEIRA, p., 2010). 

 

 

 Desta forma, se um profissional de História consegue entender bem os 

pressupostos da sua ciência, podemos supor que esse mesmo profissional saberá direcionar a 

produção do conhecimento histórico em todas as instâncias de construção de saber. Essa 

perspectiva conclama como necessária a atuação de um profissional de História para 

efetivamente realizar a mediação e construção do conhecimento histórico.  

Sendo uma das instâncias de atuação do profissional de história, sabemos que o 

ensino de História não é (ou pelo menos não deveria ser) uma mera categoria de reprodução 

de conteúdos tendo em vista que o conhecimento proporcionado por essa forma de produção 

deve ser capaz de orientar temporalmente os sujeitos que estão inseridos no mundo e em um 

processo de ensino e aprendizagem que se dá a partir do ambiente escolar, mas que também 

tem sobre si a atuação das experiências adquiridas na vida em sociedade. Faz-se necessário, 

que alguns historiadores ligados à produção do conhecimento acadêmico “desçam do altar” 

construído pelos e para os pesquisadores a fim de que percebam as relações existentes entre a 

vida prática e a produção do conhecimento histórico, em todas as instâncias de construção do 

conhecimento. 
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Para que possamos prosseguir com o argumento de que os pressupostos teóricos e 

metodológicos da Ciência Histórica devem nortear o que se pesquisa e o que se ensina em 

História, torna-se necessário que passemos a abordar alguns dos elementos que consideramos 

chaves para a compreensão de como ensino e pesquisa, teoria e metodologia da história se 

articulam na produção de conhecimento. Essa articulação se torna possível a partir da atuação 

da Didática da História, um campo do conhecimento que conduz a reflexões, baseadas na 

teoria da história, sobre a função social da Ciência Histórica. 

Nos últimos anos, principalmente, a partir da década de 1980, no Brasil (e em 

décadas anteriores em outros países, como a Alemanha), percebemos uma mudança 

paradigmática no que concerne aos estudos relacionados ao ensino de História. Essa mudança 

vem ocorrendo em virtude de uma aproximação entre os pesquisadores sobre ensino de 

História e produções acadêmicas ligadas à Teoria da História produzida na Alemanha, em 

especial, conforme já mencionamos, pelo historiador Jörn Rüsen. A partir das reflexões e 

discussões e reflexões promovidas por esse teórico, tem-se, cada vez mais, direcionando as 

pesquisas em ensino de História para uma aproximação com a teoria da história, trazendo à 

tona  discussões sobre quais seriam os papéis e as funções sociais da Ciência Histórica. No 

Brasil, de acordo com Saddi (2010), essa aproximação, sob a perspectiva da Didática da 

História, tem se delineado também como uma “área de interesse” crescente no meio 

acadêmico brasileiro. Essa pode ser considerada uma área de interesse pelo fato de que no 

Brasil não existe uma institucionalização desta como disciplina
11

 específica, ainda existindo, 

como veremos adiante, uma ampla propagação de equívocos relacionados ao verdadeiro 

caráter da Didática da História que, ao mesmo tempo em que não se reduz às técnicas de 

ensino e aprendizagem, se relaciona diretamente com a Ciência Histórica a partir da reflexão 

do historiador acerca do seu próprio trabalho e com questões relacionadas à aprendizagem da 

história dentro e fora do ambiente escolar. 

De acordo com Rüsen (2006), a Didática da História por muito tempo foi vista 

erroneamente como uma possibilidade de intermediação entre a produção do conhecimento 

acadêmico e o conhecimento produzido no espaço escolar. Porém, o mesmo autor alerta para 

o fato de que nos seus primórdios, os historiadores e a História possuíam em seu cerne uma 

preocupação com o processo de ensino e aprendizagem, sendo esses processos fundamentais 

                                                           
11

 De acordo com Rafael Saddi, em artigo escrito para a revista História e Ensino, na Universidade Federal de 

Góias (UFG) foi inserida no currículo da graduação a Didática da História como disciplina específica do 

currículo acadêmico. 
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para o desenvolvimento da cultura e das sociedades humanas. Ainda seguindo o pensamento 

de Rüsen foi: 

 

[...] devido a crescente institucionalização e profissionalização da história, a 

importância da Didática da História foi esquecida ou minimizada. Durante o 

século XIX, quando os historiadores definiram sua disciplina, eles 

começaram a perder de vista um importante princípio, a saber, que a história 

é enraizada nas necessidades sociais para orientar a vida dentro da estrutura 

do tempo(Ibid, 2006 , p.,9). 

 

 

Essa discussão nos mostra claramente que, em seu cerne, a História, antes das 

preocupações relacionadas ao seu processo de cientifização, levava em consideração uma 

preocupação com a finalidade do conhecimento que estava sendo produzido nas academias 

para a sociedade. O caminho percorrido pela Didática da História desde o momento do que 

Saddi (2010) chama de “expulsão da Didática da História da Ciência Histórica”, é de um 

caminho que vai levar a uma reaproximação, apenas nos anos de 1960 e 1970, na Alemanha, 

em resposta a uma crise de legitimidade da Ciência Histórica e do próprio ensino de História. 

O processo de abertura da própria Ciência Histórica fez com que a Didática da História 

acompanhasse  

 

 

A transformação da história de uma disciplina hermenêutica e historicista 

para uma ciência social histórica. A didática da história valeu-se de 

argumentos dessa nova concepção de história para explicar a natureza 

específica e peculiar do pensamento e da explicação histórica [...] A didática 

da história juntou os assuntos orientados pela prática sobre ensino e 

aprendizagem em sala de aula com uma percepção teórica dos processos e 

funções da consciência histórica em geral (RÜSEN, 2006, p.12). 

 

 

Assim, a racionalidade prevista na Ciência Histórica contribuiu para que a 

Didática da História servisse como um meio possível para a auto-reflexão da práxis dos 

profissionais da História. Como uma disciplina interdisciplinar, investiga o aprendizado 

histórico e a forma como a consciência histórica pode ser manifestada.  Para alguns dos 

historiadores supracitados como Rüsen, Cerri e Saddi , a Didática da História como campo 

disciplinar ou área de interesses de estudos faz parte da Ciência Histórica e a auxilia naquilo 

que, segundo Saddi (2012), seria a função didática básica da História. De acordo com esse 

historiador: 
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A didática da história, como subdisciplina da Ciência Histórica que investiga 

a consciência histórica predominante em uma sociedade, não se reduz nem 

ao ensino escolar da História nem às elaborações da história sem forma 

científica. Ao se colocar na tarefa de estabelecimento da ‘Morfologia’, da 

‘Gênese’ e da ‘Função’ da consciência histórica, e, em sua tarefa normativa, 

atuar como uma ‘Pragmática’ da didática da história, ela desenvolve sua 

investigação em três áreas fundamentais: a) o ensino escolar da história, em 

que atua como uma didática do ensino de história; b) o uso público da 

história, em que se estabelece como uma didática da história pública; e c) a 

ciência história, em que age como uma didática da ciência histórica ou uma 

instância de auto-reflexão dos historiadores (SADDI, 2012, p. 215). 

 

 

 As discussões apresentadas por estes autores sobre Ciência Histórica, consciência 

história e Didática da História nos interessam, para compreender como a Didática da História 

se constitui, enquanto um “elo” de ligação entre teoria da história e ensino de história e nessa 

relação, como se dá a aprendizagem histórica em uma sociedade onde seus sujeitos vivenciam 

e tem contato com informações de maneira cotidiana, desenvolvendo sua consciência 

histórica dentro e fora do espaço escolar. Para tanto, se faz necessário definirmos os objetos 

de estudo da Didática da História e como se relacionam com os objetos de estudo desse 

trabalho, tendo em vista que nos preocupamos com a aprendizagem histórica e com a 

formação de consciência histórica dos sujeitos a partir de elementos que não fazem, são 

necessariamente do espaço escolar, mas que também fazem parte do cotidiano dos agentes 

participativos desse espaço e terão seus usos a partir desse mesmo espaço. 

 

1.3.1 Didática da História e ensino de História 

 

O termo didática, por si, pode nos render diversas interpretações, principalmente, 

se nos deixarmos levar pelo senso comum, por nossas lembranças de infância e nos 

remetermos (nesse caso, equivocadamente) à “didática” como disciplina específica que ensina 

como executar alguma atividade pedagógica. No cotidiano, também pelo senso comum, é 

frequente ouvirmos afirmações referentes à “falta de didática de um professor” ou mesmo que 

uma reportagem na TV explicou didaticamente como um determinado acontecimento do 

cotidiano se desenrolou. Assim, pensamos imediatamente que didática se resumiria na 

capacidade que um indivíduo tem de esclarecer bem aquilo que ele se propôs a explicar. 

Nesse caso, didática se confundiria ainda com boa comunicação, com o ato de transmitir, de 

maneira inteligível, àquele que está ouvindo, fazendo com que o expectador consiga 

apreender a informação ou a técnica que está sendo transmitida. 
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Essas concepções simplistas e reducionistas não podem estar presentes quando 

buscamos entender o que seria a Didática da História. A Didática da História, enquanto 

disciplina específica que trata da aprendizagem histórica e assim, do ensino de História, não 

seria uma disciplina capaz de nos oferecer ferramentas para o exercício prático docente, ou 

seja, do “como devemos ministrar uma aula”. Caso assim fosse, seriamos levados 

imediatamente a acreditar que a Didática da História se consistiria em uma forma de 

transportar o conhecimento histórico produzido nas universidades e aprendido pelos 

profissionais em formação, que serão os futuros professores de história para o ambiente das 

escolas de educação básica. Essa perspectiva é errônea, no sentido de que a Didática da 

História vai muito além da metodologia do ensino, sendo esta uma disciplina que: 

 

Para a maioria das pessoas, [...] continua sendo aquela disciplina que 

investiga a disciplina “História”, analisa-a criticamente e propõe reflexões 

sobre a mesma como instituição social. Depois de sua mudança pragmática  

nos anos 60 e 70, todavia, a Didática da História não é mais apenas 

metodologia e prática de ensino de História. A moderna Didática da História, 

antes de se dedicar às questões práticas do ensino da História, preocupa-se 

com a necessidade, os objetivos e as funções do ensino da História. 

(BERGMANN, 1989/1990, p. 36). 

 

 

A Didática da História também pode ser (equivocadamente) percebida por alguns 

como sendo a disciplina responsável por transpor os conhecimentos produzidos na academia 

para o espaço da escola. Esse reducionismo aplicado a essa disciplina encontra outros 

questionamentos que também estão presentes nas discussões sobre o afastamento das 

produções acadêmicas com o ensino escolar, já que, por vezes, a produção acadêmica parece 

não chegar mesmo ao ensino escolar de história, ficando circunscrito ao espaço das 

universidades, conduzindo ao entendimento de que a produção realizada por essa instância do 

conhecimento só interessa aos que estão inscritos nesse meio, portanto, esse conhecimento, a 

linguagem construída nesse ambiente, não chegaria à sociedade, sendo necessária a realização 

de uma adaptação às linguagens e ao público alvo. 

Afora esses reducionismos a Didática da História, também pode ser vista como 

um caminho para se entender o ensino escolar de História, sendo este também um dos únicos 

meios de produção do conhecimento histórico, o que relegaria a uma posição de pouca ou 

quase nenhuma importância às informações adquiridas pelos estudantes por caminhos 

extraescolares presentes em seu cotidiano. A Didática da História poderia ser considerada, 

também, uma área de produção de conhecimento que estaria distante da Ciência Histórica, 
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pertencendo a uma Didática geral e à Pedagogia, enquanto instrumentos definidores e 

norteadores do como se deve ensinar História. Por fim, a Didática da História não seria dotada 

de um caráter científico, sendo apresentada apenas como uma área de formação para os 

historiadores (SADDI, 2012, p. 212). 

Todos os reducionismos e simplificações supracitados afastam a Didática da 

História de uma reflexão teórica profunda, que tem suas bases na Ciência Histórica e em sua 

própria teoria, além disso, o que se ensina e o que se espera que seja aprendido nas escolas 

passa a ser um fator menos importante. A técnica, na perspectiva desses reducionismos, 

resolveria os problemas ligados ao desenvolvimento do conhecimento histórico entre os 

estudantes, mas, possivelmente, não resolveria o problema da consciência histórica que está 

sendo desenvolvida junto a esses mesmos alunos a partir do ato de ensinar História. Faz-se 

obrigação, por parte do ensino de história, desenvolver, junto aos alunos, mecanismos que 

busquem alcançar bons patamares de consciência histórica, em que a orientação temporal e 

espacial destes alunos possibilitaria a formação de um pensamento histórico que pudesse 

desenvolver e consolidar suas identidades a partir de suas experiências na sociedade, “é 

através da análise da consciência histórica e das funções que ela cumpre que [...] a didática da 

história pode trazer novos insights para o papel do conhecimento histórico e seu crescimento 

na vida prática” (RÜSEN, 2006, p. 15). 

Além de empírica, a Didática da História reflete sobre qual o significado geral da 

consciência histórica para a vida em sociedade, nos seus aspectos políticos, culturais e sociais, 

bem como procura entender as relações práticas do seu tempo, a partir dos preceitos da 

Ciência Histórica. Normativamente, a Didática da História se preocupa como essa formação 

intencional, a partir do ensino de história, mas também por outros meios que cotidianamente 

representam e expressam a História para a sociedade, como os jornais, as novelas, as músicas, 

o cinema. Além dessas preocupações, a Didática da História investiga os pressupostos ligados 

às metas e condições da aprendizagem histórica, além de abarcar as técnicas e materiais de 

ensino que são utilizados para a condução do desenvolvimento da consciência histórica dos 

alunos e professores (BERGMANN, 1989/1990, p. 30-31). 

Compreendemos, portanto, que o ensino de história é uma das atribuições da 

Didática da Histórica, um de seus interesses, já que esta é uma disciplina que tem por objeto a 

aprendizagem histórica. As preocupações da Didática da História não se reduzem ao ensino 

da História, pois, a aprendizagem histórica não se reduz ao espaço escolar, mas também à 

vida pública (e prática) dos sujeitos e aos seus meios de informação, bem como se preocupa 

com os usos feitos da própria Ciência Histórica. Esta é uma disciplina que possibilita a 
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ampliação das pesquisas em ensino de História, o que permite o entendimento do que se tem 

feito e do que se pode mudar para que se chegue ao desenvolvimento de bons patamares de 

consciência histórica junto aos sujeitos, fazendo-os se compreenderem, no presente, a partir 

das experiências adquiridas com o passado e assim terem perspectivas de futuro, já que a 

História é uma ciência que se transforma pela ação e interesses dos sujeitos na sociedade. 

A Didática da História constitui-se, também, enquanto um campo de autorreflexão 

do conhecimento produzido pelos historiadores que podem passar a refletir sobre os 

pressupostos didáticos da sua própria práxis, bem como sobre os interesses que permeiam as 

investigações da pesquisa histórica, se estão alinhados com as carências vindas da sociedade e 

se a relevância dessas pesquisas pode ser considerada satisfatória para as respostas que 

voltarão para as sociedades. 

 

1.3.2 – Didática da História e Ciência Histórica  

 

Quando se fala em Didática da História é comum que ainda haja um pensamento 

voltado para a seguinte afirmação: “o historiador produzia o conhecimento e o didático o 

transmitia” (SADDI, 201.., p. 70), essa afirmativa, como já discutimos, pode ser considerada 

uma ideia superada quando se acredita que os pressupostos da Didática da História e da 

Ciência Histórica são conciliadores no sentido de que, para que haja um desenvolvimento de 

uma consciência histórica considerada satisfatória para se viver e se orientar na sociedade, se 

faz necessário que a produção nas universidades e nas escolas seja suficiente para promover 

uma reflexão sobre como a história pode contribuir para a orientação temporal dos sujeitos em 

sua vida prática. 

A especialização da história enquanto ciência pode ser considerada por muitos um 

problema para a aprendizagem histórica, já que se corre o risco dos historiadores olharem 

cada vez mais para si enquanto produtores de uma narrativa específica e deixarem, assim, de 

levar em consideração as carências que emanam da vida prática dos sujeitos e que, de certo 

modo, influenciam as pesquisas históricas nas universidades: 

 

 

A especialização decorrente da cientifização da história faz com que o 

produto historiográfico da pesquisa histórica não seja dos mais apropriados 

aos processos de formação da consciência histórica [...] os resultados da 

pesquisa histórica precisam ser didaticamente transpostos, é certo, para as 

carências de orientação que os tornaram necessários. Naturalmente, a 

apresentação historiográfica dos resultados de pesquisa constitui uma tal 

transposição; no entanto, regra geral ela não é didática, ou seja, 
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intencionalmente redigida para ensinar história, mediante os processos de 

aprendizagem que formam a consciência histórica (RÜSEN, 2010, p. 49-50). 

 

 

 

A narrativa histórica produzida a partir da Ciência Histórica, a historiografia, 

possui uma linguagem muito peculiar, o que poderia interferir no desenvolvimento do 

conhecimento histórico, ou seja, para os não especialistas, como os estudantes da rede básica 

de ensino, a linguagem acadêmica pode ser uma barreira intransponível, já que, em virtude do 

método histórico, pode não responder de maneira satisfatória aos questionamentos desse 

sujeito frente à sociedade que está inserido e na sua própria vida, desta forma, 

compreendemos também que o ensino escolar não deveria ser uma redução dessa produção e 

sim uma forma de conhecimento histórico que não perca de vista os interesses do ensino 

escolar, tendo em vista que, aquilo que não é assimilável de maneira “fácil” pelo ensino 

escolar, pode ser procurado em outras formas de representação da história como o cinema. 

Essas representações extraescolares também são objeto de estudo da Didática da História, que 

investiga, também, todas as formas de aprendizagem histórica. 

A Ciência Histórica é uma das formas de produção do pensamento histórico. 

Além dela, temos as representações que são feitas da história na sociedade, bem como no 

ensino de história, a sua diferença se inscreve no acréscimo de racionalidade, previsto na sua 

constituição. Se voltarmos à matriz disciplinar proposta por Rüsen (2010), já discutida 

anteriormente, compreenderemos que ideias, fontes, método e narrativas proporcionam o 

caráter específico da Ciência Histórica, enquanto uma ciência que produz saberes sobre o 

passado, acumulando-os, contendo em si a competência necessária para refletir sobre a 

consciência histórica. Desta forma, a Didática da História, a Teoria da História e a pesquisa 

histórica se constituem enquanto meio capaz de analisar as formas narrativas que os homens 

produzem visando uma interpretação do seu passado e, assim, uma orientação temporal 

satisfatória (SADDI, 2012, p. 77). 

Assim, a Didática da História se constitui também enquanto um campo de 

autorreflexão do conhecimento produzido pelos historiadores, que podem passar a refletir 

sobre os pressupostos didáticos da sua própria práxis, bem como sobre os interesses que 

permeiam as investigações da pesquisa histórica, se estão alinhados com as carências vindas 

da sociedade e se a relevância dessas pesquisas pode ser considerada satisfatória para as 

respostas que voltarão para as sociedades. 

Assim, compreendemos que a Ciência Histórica e a Didática da História possuem 

ligação entre a reflexão e autorreflexão do trabalho do historiador, essa reflexão terá 
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consequências importantes no ensino de História, na forma como ele é e deveria ser pensado 

para a formação da consciência histórica, mas também em instâncias extraescolares que, por 

outros caminhos, transmitem conhecimento histórico para a sociedade. Nesse sentido, a 

Ciência da História tem que se “aliar” ao que existe de específico em outras linguagens que 

produzem conhecimento histórico e, assim, exercitar sua atuação a partir dos preceitos 

teóricos e metodológicos da história, em busca de uma consciência histórica capaz de orientar 

o homem no tempo e no espaço. 

 

 

1.3.3 – Didática da História: os usos públicos da História 

 

 

Uma das funções da História enquanto ciência e disciplina escolar é nos fazer 

compreender as relações existentes entre o passado e o nosso presente e, ainda, contribuir para 

que o sujeito possa se orientar no tempo de modo a delinear suas próprias perspectivas de 

futuro.   Enquanto ciência que possui uma função social, faz-se necessário ao historiador alçar 

mão de uma diversidade de fontes documentais que possibilitem esse olhar para o passado. 

Grosso modo, em nosso trabalho cotidiano com ensino ou pesquisa, poderemos lidar com 

fontes textuais, materiais, orais, visuais, entre outras, e ,dentro dessa classificação mais geral, 

podemos encontrar elementos mais específicos. No nosso caso, para essa dissertação, nos 

utilizamos de fontes visuais, advindas do cinema, a partir dos seus potenciais de produção de 

desenvolvimento de consciência histórica, dentro e fora do espaço escolar. 

No trabalho cotidiano, o historiador pode não conhecer a especificidade de 

algumas linguagens com as quais a História também se preocupa, por estarem fora do escopo 

metodológico da própria História, mas, assim mesmo, essas linguagens fazem parte da 

formação individual, cultural e social dos sujeitos. De certa forma, se pensarmos na maneira 

como os estudantes aprendem História, percebemos que esse aprendizado não se dá apenas 

pelo meio escolar, aliás, antes da sua primeira escolarização, já no seu processo inicial de 

socialização, a criança trava contato com informações advindas, por exemplo, dos meios de 

comunicação de massa, nos filmes, nos desenhos animados. Essas informações podem ser 

uma oportunidade importante para que a “formação histórica” dos indivíduos se dê de forma 

capaz a orientá-lo no tempo e construir sua identidade, de acordo com as experiências vividas 

em seu passado. 
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Rüsen (2010), ao discutir justamente a “formação histórica” dos sujeitos, refere-se 

a esta como uma formação que se dá a partir de todas as formas de produção do conhecimento 

onde a História é discutida, apresentada e representada, mas que, não necessariamente, está 

ligada a formação do historiador enquanto profissão. Essa perspectiva já é por si importante 

para que possamos afirmar que a história e o conhecimento histórico não são feitos e 

transmitidos apenas no espaço escolar. Objeto de interesse pela sociedade, a História 

“desperta” os indivíduos para uma necessidade constante de conhecimento do passado pelos 

homens, uma necessidade de se reconhecer a partir desse passado. Isso, em sociedade, pode 

ocorrer de diferentes formas, seja a partir dos meios de comunicação de massa, seja pela 

Ciência Histórica. Assim, o que a Didática da História, enquanto disciplina que reflete sobre 

essas práticas, pode se perguntar está relacionado à forma como essas narrativas podem 

interferir no ensino de história e como a sociedade lida com as informações adquiridas a partir 

dessas narrativas extraescolares (SADDI, 2012). No caso da nossa pesquisa, um dos nossos 

principais interesses está voltado para a forma como a linguagem cinematográfica interfere e 

se relaciona com o ensino escolar de história, a partir das proposições nos livros didáticos de 

história. 

Alguns autores têm apontado para a importância de se analisar a influência da 

vida pública no processo de formação histórica e, assim, do desenvolvimento de consciência 

histórica dos sujeitos.  É importante, como já afirmamos anteriormente, entender como a 

sociedade se projeta em algumas narrativas produzidas fora do ambiente da escola. Essas 

narrativas podem ser consideradas uma fonte importante de conhecimento sobre a consciência 

histórica dessa mesma sociedade, como se entendem no presente e quais expectativas estão 

ligadas ao futuro desta mesma sociedade. É a partir da vida pública, das práticas do cotidiano 

que as carências, interesses e sujeitos são despertados e são capazes de influenciar uma 

diversidade de pesquisas históricas. A preocupação demonstrada por pesquisadores como 

Bergmann (1989,1990) e Rüsen (2006, 2010) já apontam para a necessidade de aproximação 

dos preceitos teóricos e metodológicos com esse conhecimento e é a partir da reflexão e 

normatização proveniente das preocupações da Didática da História, e assim, da 

aprendizagem histórica como um todo, que essa aproximação se faz possível, já que essa 

disciplina: 

 

 

Trata também, por outro lado, da exposição/representação da História feita 

pelos mass-media  e meios de comunicação de massa, como, p. ex., filme, 

televisão, vídeo, rádio e imprensa [...] analisa também as técnicas e materiais 
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de ensino e as várias possibilidades da representação da História, seja no 

ensino ou nos ambientes fora da escola (BERGMANN, 1989/1990, p. 31). 

 

 

Para Rüsen, a aproximação dos historiadores com o conhecimento produzido e 

distribuído fora do espaço escolar vem se configurando enquanto um campo de interesse novo 

para a Didática da História, pois, além de se voltar para “fora” do conhecimento científico, o 

historiador vai necessitar de conhecimentos sobre as linguagens a ser trabalhada a partir da 

Didática da História e da ciência da história, essa necessidade, para Rüsen vai se desenvolver 

a partir de insights específicos para que se entendam como estas formas de comunicação 

atuam na formação histórica, fora do espaço escolar e a necessidade, ou mesmo a 

impossibilidade dessas produções narrativas encontrarem no espaço escolar um local 

importante de produção do conhecimento:  

 

Seu conceito da especificidade do entendimento histórico e o 

reconhecimento da função da história em dar forma a identidade social e 

individual – tem de ser transformados na linguagem do nosso entendimento 

da comunicação de massa – que está, por exemplo, dentro da semântica do 

cinema e da poética da comunicação visual (RÜSEN, 2006, p.13). 

 
  

 

Assim, entendemos que primeiro a Ciência Histórica e a Didática da História 

estão preocupadas com a forma como as narrativas históricas são produzidas fora do ensino 

escolar da história. Isso é importante porque contribui para a valorização do conhecimento 

produzido e adquirido pelos alunos e professores fora do espaço da escola, contribuindo para 

a formação do sujeito e reformulando, inclusive, a mentalidade de que o saber escolar de 

história precisa ser apenas uma “redução” do conhecimento produzido nas academias, 

trazendo para esse espaço as experiências da vida prática cotidiana, que provavelmente se 

transformarão em outras carências, outras inquietações dos alunos sobre sua própria 

aprendizagem, sobre o passado. Segundo, a partir desse interesse e com o auxílio dos 

preceitos teóricos da história, será possível compreender quais os assuntos históricos mais 

abordados, quais são as linguagens, qual a visibilidade e disseminação dessas narrativas, que 

interferências os assuntos trabalhados por essas linguagens causam na compreensão de si e do 

outro e, finalmente, que consciência histórica está sendo desenvolvida por essas linguagens, 

que não estão diretamente ligadas a uma instância científica, mas que contribuem para a 

formação histórica dos sujeitos. 

Ao compreender que usos estão sendo feitos na vida pública da sociedade, o 

historiador tem em mãos um arcabouço importante para refletir sobre como as transformações 
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da sociedade influenciam a produção do conhecimento histórico, sejam eles no caminho 

estritamente da pesquisa científica, seja no caminho do ensino de história. Tanto a pesquisa 

histórica, em forma de historiografia, quanto o ensino de história são formas de apresentação 

para a sociedade do conhecimento histórico produzido cientificamente.  Se a vida pública 

também fizer parte das inquietações que regem as carências, os problemas dessas pesquisas, 

teremos um entendimento mais forte de como a sociedade se vê, quais suas principais 

inquietações resultantes de sua atuação no tempo e quais são as perspectivas de futuro 

apresentadas a partir da consciência histórica desenvolvida por esses sujeitos. 

 Os usos que são feito da História, fora do espaço escolar, necessitam ser 

entendidos, até porque, muitos desses usos, como é o caso do cinema, adentram nesse espaço 

sob diversas formas, inclusive “prescritas” pelo livro didático de história, que propõe o uso de 

algumas linguagens como o cinema, que não foram produzidas pelos mecanismos acadêmicos 

da História. É evidente que a mudança de paradigma histórico que permitiu modificações com 

relação às possibilidades documentais contribuiu de sobremaneira para que os historiadores 

estudassem os usos que são feitos da história. É necessário, portanto, compreender como a 

Didática da História pode servir como um meio importante para a compreensão da influência 

dessa produção pública na produção do conhecimento histórico no espaço escolar. 

 

1.4. O espaço escolar enquanto um lócus privilegiado para os usos públicos da história: o 

cinema e o livro didático 

 

No início desse primeiro capítulo, discutimos a importância de compreendermos o 

espaço escolar enquanto um local privilegiado para a consolidação do conhecimento histórico 

e, assim, para o desenvolvimento de uma consciência histórica que forneça aos indivíduos a 

capacidade de se compreenderem enquanto sujeitos históricos que são influenciados, no seu 

presente, pelas suas experiências passadas, o que contribui para que desenvolvam expectativas 

relacionadas às suas vidas, identidades e com relação aos seus próprios futuros. 

Assim, entendemos o espaço escolar enquanto um espaço dinâmico que abarca, 

em sua estrutura, as diversas disciplinas previstas pelas leis brasileiras no que tange a 

Educação, a partir, por exemplo, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9394/96). Seguindo esse princípio, o ensino escolar de história é um elemento participativo 

desse espaço, não apenas nas aulas de História inscritas em sala de aula, mas nas 

preocupações legislativas, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), nos currículos, nos 
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livros didáticos e no processo de seleção de manuais didáticos do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), bem como nas demandas expressas pela sociedade a partir de suas 

carências para serem respondidas e orientadas a partir desse espaço. 

A História, enquanto ciência, se confirma, portanto, como disciplina que faz parte 

desse espaço e que possui uma relevância importante para a sociedade, no sentido de 

contribuir para a formação de cidadãos críticos a partir da aprendizagem do conhecimento 

histórico, sendo capaz, portanto, de se posicionar frente às transformações sociais que acabam 

por influenciar diretamente a consciência histórica de si e do grupo social ao qual fazem parte, 

a partir da construção de identidades críticas, capazes de refletir sobre suas experiências no 

tempo. 

Quando abordamos o espaço escolar enquanto um lócus privilegiado para os usos 

públicos da história, estamos levando em consideração que é nesse espaço que indivíduos, 

interesses, ideologias, práticas cotidianas, práticas pedagógicas, conhecimento histórico 

científico, conhecimentos relativos ao senso comum se encontram para formarem criticamente 

a consciência histórica dos sujeitos, a partir da aprendizagem histórica. Vale lembrar que a 

consciência história, de maneira geral, contempla todas as formas de pensamento histórico 

constantes na sociedade e é a partir do ensino de história, circunscrito nos preceitos teóricos e 

metodológicos da Ciência Histórica, que as informações adquiridas por alunos e professores 

ganharão sentido e poderão agir diretamente na formação histórica destes sujeitos. 

A Didática da História, enquanto disciplina capaz de refletir, pesquisar e 

normatizar o ensino de história, contribui para que entendamos as consequências de se pensar 

o espaço escolar enquanto um lócus privilegiado de mediação entre o conhecimento histórico 

adquirido na vida prática dos alunos, a partir das produções, por exemplo, dos meios de 

comunicação de massa e o conhecimento histórico científico apreendido a partir dos 

conhecimentos do professor de história e dos materiais didáticos e paradidáticos produzidos 

para esse espaço para que haja uma aprendizagem que encaminhe os alunos ao pensamento 

histórico crítico. 

Assim, entendemos que os sujeitos e os recursos materiais ou simbólicos que 

interagem nesse espaço são uma fonte importante para que compreendamos em que medida as 

informações adquiridas a partir da vida prática destes, podem adentrar nesse espaço. Então, 

daremos continuidade a essa reflexão sobre como linguagens provenientes dos usos públicos 

da história adentram nesse espaço e influenciam na formação desses sujeitos, a partir, 

também, de preceitos científicos da própria história.  
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Vejamos. Nessa pesquisa, analisamos como o cinema, uma linguagem que 

combina na sua composição imagens, sons e movimentos, produzidos com a intenção de 

entretenimento, contribui, ainda fora do espaço escolar, para a formação da consciência 

histórica dos alunos. O cinema adentra nesse espaço por diferentes formas que vão desde 

indicações para as aulas propostas pelos próprios alunos, professores com interesses nessa 

linguagem, mas, também, a partir de uma das ferramentas mais debatidas e pesquisadas no 

que se refere ao ensino de história, o livro didático, que é para nossa pesquisa uma das fontes 

que vai proporcionar o entendimento dos desdobramentos do uso dessa linguagem para o 

desenvolvimento da consciência histórica dos alunos. 

O livro didático, em geral, e o livro didático de História, especificamente, têm 

sido alvo dos mais diversos tipos de debates, problematizações e pesquisas, que levam em 

conta, também, que este se configura enquanto um objeto cultural, de natureza complexa, que 

tem na sua constituição valores e ideologias de uma sociedade, mas também interesses 

mercadológicos, que precisam ser analisados em sua complexidade. 

Essas discussões têm sido bastante recorrentes no meio acadêmico
12

e buscam 

estabelecer as formas de como seria possível se chegar a certo estágio de excelência para esse 

recurso didático. Em um balanço historiográfico, produzido a partir das apresentações de 

trabalhos de três encontros
13

 importantes, no que se refere ao debate do ensino de História no 

Brasil, Caimi (2009), realiza um balanço que aponta para os interesses de pesquisa 

apresentados entre os anos de 1999 e 2008 nesses eventos, a fim de compreender quais os 

objetos, autores e questionamentos que tem direcionado as pesquisas relacionadas ao livro 

didático no Brasil. Para nós, essa pesquisa demonstra que o Livro Didático é uma fonte 

importante de preocupações para os que pesquisam e refletem sobre o ensino de História. 

 A partir do levantamento dessa pesquisa, constatou-se que, dentre os setenta e 

nove trabalhos apresentados, as principais tendências de pesquisa estavam relacionados ao 

que a autora chama de “seis linhas de força” que compreendem temas ligados a conteúdo, 

produção, historicidade, metodologia do professor, processos de escolha e usos na perspectiva 

dos alunos, onde dentro dessas “linhas de força” destacam-se, por exemplo, as abordagens 

                                                           
12

Percebemos a importância desse material quando nos deparamos com uma grande quantidade de artigos 

científicos, capítulos e livros que se dedicam a analisar esse material. Entre eles podemos citar Bittencourt, 

Circe. O saber histórico na sala de aula. (Op.cit), bem como o livro organizado por Oliveira e Stamatto, “O livro 

didático de história: políticas educacionais, pesquisas e ensino” que reúne uma diversidade de estudiosos, que 

debatem e refletem sobre as múltiplas abordagens possíveis para esse material. 
13

 Os encontros foram: Três edições do Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de História (ENPEH),  

duas edições do Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e duas edições do Simpósio Nacional de 

História da ANPUH, (CAIMI, 2010, p.152) 
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temáticas com análise de conteúdo, que vão se referir, principalmente, à cultura afro-brasileira 

e indígena, mas também a temáticas referentes aos trabalhadores, tempo, mulheres e meio 

ambiente (CAIMI, 2009, p. 155-156). 

Essas informações são relevantes para nossa pesquisa, pois demonstram, a partir 

das abordagens temáticas identificadas pela autora, por exemplo, como a movimentação de 

grupos sociais contribuiu para que determinados assuntos sejam objetos para o ensino e a 

pesquisa histórica, a fim de trazer para a sociedade questões referentes ao seu cotidiano. Por 

exemplo, a cultura afro-brasileira tem sido colocada enquanto uma demanda social que 

atingiu os níveis da legislação de ensino a partir da obrigatoriedade de temas relacionados aos 

negros africanos e suas contribuições para a formação do povo brasileiro
14

, essas demandas 

partiram de carências da minoria afrodescendente no Brasil, que foram, por muitos anos, 

excluídos dos livros didáticos ou apontados como meros coadjuvantes na formação do povo 

brasileiro, o que contribui, de certa forma, para a construção de pensamentos e ações de ódio e 

preconceito na sociedade. Essa constatação nos leva a reflexão histórica a partir da matriz 

disciplinar de Rüsen, que aponta as carências sociais na vida prática como um ponto 

importante para a produção do conhecimento científico da história, que ao ser realizado deve 

retornar para a sociedade como uma forma de responder essas mesmas carências:  

 

Os grupos precisam construir a sua identidade, e isso não se faz 

isoladamente, é necessário o reconhecimento social - e tal reconhecimento 

pode ter como via a escola, na medida em que esse complexo de narrativas e 

ideias que justificam ou explicam as posições dos sujeitos agindo no tempo, 

afeta, entre os vários espaços da existência social, a Educação (CERRI; 

FERREIRA, 2007, p. 80). 

 

 

O Livro Didático de História no Brasil abarca um intenso mercado editorial que 

está ligado contemporaneamente, principalmente, às demandas do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), que é um projeto do Governo Federal, que a partir de um Edital de 

convocação, avalia os livros das editoras (por especialistas de diferentes áreas), que serão 

encaminhados para a escolha dos professores da educação básica e serão utilizados nas 

escolas públicas brasileiras.  De certa forma, na falta de um currículo nacional para o ensino 

de história, os editais e, assim, os livros aprovados, acabam por definir a concepção de 

história que deve ser levada aos alunos a partir do livro didático. É evidente que essa é uma 

discussão muito profunda e será desenvolvida nos próximos capítulos desse trabalho. Por 

                                                           
14

 Lei Nº 10639/2003 
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hora, é interessante refletirmos de maneira indiciária, sobre a importância desse material 

didático para a produção do conhecimento histórico.  

Assim, o Livro Didático de História acaba também por atender e representar os 

principais interesses relacionados à forma como se dá o pensamento histórico na sociedade e a 

partir dele também, das suas proposições para o ensino de história, podemos tentar 

compreender os caminhos do desenvolvimento da consciência histórica dos alunos no espaço 

escolar. É a partir do livro que iremos analisar como a linguagem cinematográfica, que é 

produzida primeiramente para o espaço extraescolar, adentra nessa ferramenta didática e 

como a prática e o contato cotidiano com essa ferramenta podem contribuir para a reflexão de 

como as sociedades se veem e que identidades podem ser formadas a partir dessa linguagem, 

que também é uma forma de narrar o passado.  

As imagens são formas de representação históricas bastante complexas, mas, 

apesar da sua complexidade, contribuem para a produção do conhecimento histórico escolar, 

ainda mais, em uma sociedade imagética como é a sociedade contemporânea, mas que ainda 

necessita de uma “educação do olhar”, já que: 

 

 

Em um primeiro sentido, integram um conjunto de representações sociais 

que, através da educação do olhar, definem maneiras de ser e agir, 

projetando ideias, gostos, valores estéticos e morais [...] Já no segundo 

sentido, as imagens auxiliam no ensino direcionado, definindo o saber fazer 

em diferentes modalidades de aprendizado: da visualização da palavra, nos 

processos de alfabetização fundamental até a formação da palavra [...], ou 

seja, elas se apresentam em diferentes formas, assumindo funções diversas 

de instrução (MAUAD, 2007, p. 111). 

 

 

Desta forma, no processo de apreensão cognitiva, as imagens, em seus diferentes 

suportes e modalidades (imagem televisiva, propaganda, fotografia, imagem virtual, imagem 

fílmica), auxiliam na produção de sentidos, na produção de experiências temporais e espaciais 

que, muitas vezes, só são possíveis a partir do olhar para a imagem. Nesse sentido, a reflexão 

imagética deve ir além do que se acredita estar apresentado nessas imagens, é necessário um 

reconhecimento daquilo que está sendo visto e isso somente ocorre de acordo com as 

características culturais de cada sociedade. 

Os livros didáticos, por sua vez, se constituem em uma fonte complexa no que se 

refere à utilização das imagens.  Essa complexidade se dá em virtude da variedade de fontes 

visuais que são utilizadas na composição desse material didático, é comum, de acordo com a 

intencionalidade do autor e da editora, encontrarmos nos livros fotografias, imagens de 
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mapas, de pintura e proposições de imagens fílmicas, que aparecem como complemento do 

que foi estudado. É importante perceber que as imagens utilizadas nos livros devem contribuir 

efetivamente para a produção do conhecimento escolar de história, em uma visão crítica 

dessas imagens, e não como mera ilustração do conteúdo, as imagens não falam, mas 

precisam de uma mediação do olhar para que se tornem cognoscíveis.  

Existem especificidades no trato das imagens para uso no espaço escolar.  Elas, 

em sua maioria, não foram produzidas para esse espaço, mas são fontes para que se eduque e 

instrua os alunos com relação aos valores sociais que podem representar uma determinada 

sociedade, nos fazendo chegar a outros espaços e tempos a partir da visualização destes. 

A narrativa cinematográfica, assim como os outros suportes visuais que já citamos 

anteriormente, possui uma linguagem específica, que vem despertando nos historiadores a 

necessidade de compreensão dessa narrativa a partir, também, dos preceitos da teoria da 

história, referimo-nos às necessidades que autores como Rüsen já apontavam com relação aos 

“insights específicos” de determinadas linguagens, é importante reconhecer a forma de 

produção destas para que os historiadores adentrem nesse caminho. Os interesses e 

necessidades com relação ao ensino de história não diferem muito das necessidades de 

conhecimento dessa linguagem que se apresentam aos pesquisadores em história no que se 

refere à abordagem desse material:  

 

 

O cinema [...] integra-se geralmente ao projeto didático como complemento 

de atividade. Nesse caso, há que se considerar a produção cinematográfica 

como uma experiência artística associada indefectivelmente à sociedade que 

produziu o filme. Mesmo no caso dos filmes de temática histórica, são os 

usos do passado, definidos pela forma de representar uma dada situação 

histórica, que devem orientar a análise, muito mais do que uma suposta 

verdade histórica que estaria sendo encerrada (MAUAD, 2007, p. 112). 

 

 

 

Assim, compreendemos que existe uma necessidade metodológica no que se 

refere à análise das potencialidades que estão relacionadas ao conhecimento histórico que 

pode ser produzido por estas imagens e, assim, a consciência histórica que será desenvolvida. 

O ato de assistir a um filme, seja ele de caráter histórico ou não, nos traz informações 

históricas importantes para a reflexão sobre a forma como atuamos na sociedade, de acordo 

com os valores sociais e culturais que são disseminados por essas imagens com relação ao 

modo de vida dos indivíduos. Nesse sentido, o espaço escolar torna-se realmente um espaço 

importante enquanto um lócus que interage com o conhecimento histórico sem forma 
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científica, construído fora do espaço escolar e o conhecimento histórico produzido nesse 

espaço, que pode agir diretamente na “instrução do olhar crítico” desses alunos. 

 A Didática da História, a partir da reflexão dos seus usos públicos contribui para 

que essas demandas referentes ao cinema dentro e fora do espaço escolar possam ser 

estudadas, refletidas e normatizadas. Entre as possibilidades de caminhos a seguir com 

relação à produção do conhecimento histórico, Santiago Junior (2012) aponta, em 

consonância com esta pesquisa, a necessidade de aproximação dessa forma narrativa com a 

teoria da história e, consequentemente, com a ciência histórica.  

A potencialidade dessa aproximação pode ser apresentada de forma condizente 

com a matriz disciplinar desenvolvida por Jörn Rüsen (2010). A produção do conhecimento 

histórico parte das carências e interesses da sociedade, a produção cinematográfica, de certo 

modo, também carrega em si as carências e necessidades das sociedades em que são 

produzidas. Ou seja, já discutimos, inicialmente, algumas potencialidades do uso de imagens,  

sabemos que os filmes acabam por significar muito mais a sociedade e o momento histórico 

de sua produção do que, necessariamente, do tempo em que está querendo representar. Ou 

seja, as produções cinematográficas tornam-se locais de fala de uma sociedade, em que 

podem ser problematizadas questões de gênero, de raça, de multiculturalismo, dentre tantas 

outras abordagens. Sobre essa necessidade premente de aproximação da visualidade com a 

teoria da história, Santiago Junior nos diz que:  

 

O cruzamento do cinema com a matriz disciplinar da história (RUSEN, 

2001) pode ser elucidativo, uma vez que as imagens fazem parte da 

composição de ações, sentidos sociais e consciência histórica. Pode-se, 

portanto, repensar o cinema a partir das considerações sobre ações 

estruturadas e estruturantes dos agentes, bem como suas fraturas, dos 

campos de sentido socialmente atuantes, de seu impacto na construção do 

conhecimento histórico (como fonte) e de seu papel de consciência histórica 

e da cultura histórica das sociedades. (SANTIAGO JUNIOR, 2012, p. 167). 

 

 

Assim, Teoria da História e Didática da História unem-se como um dos caminhos 

possíveis para que se entenda como a vida pública dos estudantes pode contribuir no 

desenvolvimento da consciência histórica desses sujeitos históricos e, assim, o espaço escolar 

se apresenta como o espaço onde o pensamento histórico científico pode ser produzido para 

que, efetivamente, esses sujeitos possam se entender enquanto agentes participativos, como 

donos de suas experiências e da possibilidade de tomarem atitudes para refletirem sobre si no 

presente e desenvolverem expectativas de futuro capazes de transformar a sua própria 

realidade a partir do conhecimento histórico que adquiriram sobre si e sobre o mundo. 
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Entendemos, portanto, que o ensino de história é uma das instâncias capazes de dialogar com 

a diversidade de informações as quais os alunos possuem contato em seu cotidiano. 

Vamos buscar compreender, nos próximos capítulos, a especificidade da narrativa 

cinematográfica com relação à produção do conhecimento histórico, bem como quais são os 

direcionamentos das instâncias governamentais e acadêmicas com relação ao uso das fontes 

cinematográficas para a aprendizagem histórica e assim tentar compreender como essa 

linguagem de uso cotidiano adentra nesse espaço e como a aprendizagem histórica pode se 

beneficiar a partir de um olhar crítico dessas imagens, desenvolvendo a consciência histórica 

dos alunos frente ao seu próprio mundo. 
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2. Narrativa histórica e narrativa cinematográfica: definições e entrecruzamentos 

 

2.1. O cinema como fonte para a Ciência Histórica e para o ensino de História 

  

 

Uma das funções da história é, também, compreender como a sociedade absorve e 

apreende o passado, tornando-o um elemento importante para a sua compreensão do presente, 

bem como das perspectivas de futuro que são geradas de modo a produzir efeitos que incidam 

na vida prática dos sujeitos, a partir de suas relações culturais e sociais. A História enquanto 

ciência exerce fascínio e desperta interesse sobre temas relacionados ao mundo antes da nossa 

existência. Esses interesses fazem com que não só a ciência histórica busque respostas no 

passado sobre as carências que as pessoas expressam no presente, mas, também, traz à tona as 

formas como diversos segmentos sociais buscaram tornar o passado visível, representando, 

reapresentando, transformando e aproximando os fatos que marcaram a humanidade, 

conjecturando e dando formas aos acontecimentos a partir de pesquisas sejam elas científicas 

ou não.  

Para além da historiografia e do ensino de história, os acontecimentos do passado 

são representados, cotidianamente, em programas televisivos como os do History Channel, 

em novelas e minisséries como Lado a Lado (REDE GLOBO, 2013) e A muralha (REDE 

GLOBO, 2000), que acabam por representar acontecimentos do passado de forma a despertar 

o interesse do grande público pela história do seu país, do mundo, enfim, da sua própria 

história. Os filmes, objeto de pesquisa desse trabalho, muitas vezes, dependendo do seu 

gênero, também são caracterizados por um retorno ao passado histórico. Obras como 

Alexandre (2004), Amistad (1997), O nome da Rosa (1986), possuem grande apelo junto à 

sociedade, pela forma como oferecem, no presente, representações de tempos passados. No 

que se referem ao ensino escolar de história, os filmes exercem grande influência na 

aprendizagem dos sujeitos inseridos no processo educacional em virtude, principalmente, dos 

efeitos de visualização do passado que essas obras permitem aos que com eles tem contato, 

pois:  

 

 

Vivemos a imagem em nosso cotidiano, em várias dimensões usos e funções. 

O emprego das imagens como fonte de informação é apenas um dentre 

tantos (inclusive simultaneamente a outros) e não altera a natureza da coisa, 

mas se realiza efetivamente em situações culturais específicas, entre várias 
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outras. A mesma imagem, portanto, pode reciclar-se, assumir vários papéis, 

ressemantizar-se e produzir efeitos diversos (MENESES, 2003, p. 29). 

 

 

Essa “visualidade” do passado (re)produzido pelo cinema tornou-se um 

mecanismo importante para a apreensão da história e, assim, para o desenvolvimento da 

consciência histórica dos indivíduos que possuem contato com esse tipo de produção. A 

história também buscou, nessa cultura visual, uma possibilidade de entendimento do passado 

a partir do uso do cinema como fonte, uma vez que este demanda uma série de proposições 

metodológicas para o trabalho do historiador, tanto na pesquisa, quanto na sala de aula. 

Compreender o caminho percorrido pelos historiadores a partir das suas produções 

historiográficas, no que se refere à utilização do cinema para suas pesquisas, faz-se necessário 

para a delimitação do aporte teórico e metodológico desta pesquisa, para se busque, desta 

maneira, alcançar uma consonância com os trabalhos que vêm sendo realizados no Brasil e no 

mundo, cuja problemática esteja relacionada ao cinema. 

A História, assim como a Antropologia e a Sociologia, dentre outras ciências, têm, 

em alguma medida, se preocupado com os usos que estão sendo feitos da imagem enquanto 

elemento importante para a produção do conhecimento acerca da sociedade na qual estamos 

inseridos e, por que não, da consciência histórica que vem sendo desenvolvida a partir dessa 

produção imagética. De acordo com Ulpiano de Meneses, muito ainda tem que ser discutido a 

respeito da cognição das imagens, assim consideramos que “as imagens não tem sentido em 

si, imanentes.[...] é a interação social que produz sentidos, mobilizando diferencialmente [...] 

determinados atributos para dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-los 

atuar (Ibid., p.28)”. 

Assim, entendemos que as imagens não apenas representam, mas também 

produzem sentidos que são identificados pelos mais diferentes agentes consumidores, sejam 

eles crianças, adultos, professores, pesquisadores. Nesse sentido, podemos estreitar nossa 

discussão, voltando nossa perspectiva para o cinema como uma produção imagética que está 

relacionada quase que majoritariamente ao entretenimento, mas que tem sido objeto de 

discussões e estudos, inclusive entre os historiadores, que buscam entender as relações entre 

os usos dessas imagens na vida prática dos indivíduos e suas aplicações enquanto documento 

histórico que pode ser problematizado e discutido. 
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Quando o cinema surge na sociedade mundial, no início do século XX, as 

manifestações da população foram de toda ordem
15

. A capacidade de uma projeção da 

realidade e a possibilidade de “tele transporte
16

” a outros locais e tempos a partir das imagens 

gravadas, ou seja, a capacidade propiciada pela experiência imagética, de através das 

imagens, levar os indivíduos a outros tempos e espaços, sem que para isso seja necessário que 

o espectador se movimente do lugar onde assiste, cativaram o público e produziram diversas 

emoções e questionamentos. Desde a sua invenção, o cinema despertou nas pessoas um misto 

de emoções, que iam do medo ao encantamento, mas, também, incitou reflexões sobre si e 

sobre “o outro”, a partir das representações imagéticas dos filmes.  

O cinema modificou-se rapidamente e drasticamente, desde as primeiras projeções 

dos irmãos Lumière em 1895. Estes foram considerados os inventores do cinema a partir da 

construção de uma “máquina” capaz de captar as imagens em movimento, o que não era 

possível até então.  Em seu início, o invento tecnológico conseguia retratar em apenas um 

quadro o que era captado pelo cinematógrafo, mas que, ainda assim, produziram efeitos 

suficientes para causar uma grande revolução na cultura visual das sociedades. Já nas duas 

primeiras décadas do século XX as imagens, antes mudas, ganharam som e transformaram 

mais uma vez a forma de recepção do público para com essa nova ferramenta proveniente do 

avanço tecnológico alcançado nas primeiras décadas desse século e que iriam, ainda, sofrer 

inúmeras transformações, ao longo das décadas posteriores. 

 No período de difusão do cinema, nas primeiras décadas do século XX, esse não 

era percebido, ou mesmo, aceito, como um documento em potencial para a compreensão do 

passado pela ciência histórica. Essa recusa está relacionada aos pressupostos das escolas 

históricas francesas e alemãs do século XIX, que, de certa forma, baseada em seus preceitos 

teóricos e metodológicos, restringiam aquilo que poderia ser utilizado como documento 

histórico pelos historiadores, em uma ampla valorização da história política e dos documentos 

oficiais para construir conhecimento histórico. A mudança paradigmática e metodológica que 

veio permitir que novas fontes fossem consideradas como documentos pelos historiadores 

para a produção do conhecimento histórico ocorreu a partir das renovações advindas da 

Revista dos Annales, já nos anos de 1929, e mais especificamente da sua terceira geração na 

França nos anos de 1970 com a Nouvelle Historie. 

                                                           
15

 Alguns trabalhos relatam às reações dos indivíduos que tiveram acesso as primeiras projeções 

cinematográficas. Reações estas ligadas ao medo, espanto, surpresa desse invento tecnológico. Para saber mais 

ver SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 

1989. 
16

 GAUDREAULT E JOST (2009) utilizam esse termo para exemplificar a capacidade do cinema em nos levar a 

um espaço ausente, a um espaço que não teríamos condições de “ver” a não ser a partir da criação na tela. 
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É importante ressaltar que tratamos de dois momentos distintos relacionados a 

questões teóricas e metodológicas da História. Com os Annales, nos anos de 1929, 

encontramos uma reformulação na concepção do que poderia ser considerado objeto e 

documento pelo historiador, também temos um deslocamento de uma história eminentemente 

política para uma história global que foi um elemento característico da primeira fase dos 

Annales. Nos anos de 1960, tornou-se necessário enfrentar os desafios impostos à História 

pela linguística e etnologia, quando muitos historiadores passaram a se dedicar mais 

profundamente a uma delimitação mais específica de seus objetos, deslocando-se do 

entendimento das estruturas para o estudo das mentalidades, em que “desde então tornou-se 

possível fazer todo tipo de história: a extensão ilimitada das curiosidades históricas tratadas 

acarretou o fracionamento dos objetos e dos estilos de analise” (PROST, 2012, p.42). Esse 

deslocamento contribuiu para que se passasse a fazer uma história que levasse em 

consideração as relações imanentes da sociedade, que possibilitaria, dessa forma, o 

desenvolvimento de novas perspectivas e olhares para a produção do conhecimento histórico, 

mudança paradigmática que vai favorecer, inclusive, os fatores que contribuíram para que as 

produções imagéticas e audiovisuais se tornassem fontes possíveis para entender as relações 

sociais com o passado e, assim, o cinema, em conjunto com tantas outras fontes que antes  dos 

Annales não eram consideradas para o exercício do trabalho de historiador, tivesse o seu 

status modificado, no que se refere à potencialidade do seu uso. 

 Um dos maiores expoentes, que demarcaram o uso do cinema como documento 

histórico foi Marc Ferro, componente da terceira geração dos Annales. Esse pesquisador 

encontra também no cinema uma forma de compreender o passado, a partir das relações 

sociais representadas nas imagens. Seus estudos sobre o cinema influenciam, até hoje, uma 

enorme quantidade de trabalhos que são produzidos sob a perspectiva do filme enquanto 

fonte/documento para o trabalho do historiador. As produções de Ferro foram desenvolvidas 

por volta dos anos de 1970, a partir de ensaios que foram, em seguida, compilados no livro 

Cinema e História (1977). Sua perspectiva contribuiu para que os historiadores passassem a 

buscar a objetividade nessa, que seria uma fonte dotada de subjetividade, a partir de um 

tratamento documental baseado no rigor metodológico da ciência histórica no uso de suas 

fontes. 

Utilizar o cinema como fonte para a pesquisa histórica representava, nesse 

momento, um grande avanço, em virtude da subjetividade que é inerente a essas produções, 

ou seja, os valores e intencionalidades encontrados nas produções cinematográficas não 

estavam, em grande medida, em consonância com o rigor esperado por uma ciência como a 
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História. Para que as análises e a utilização do filme fossem válidas, tornou-se necessário a 

compreensão de que toda produção fílmica é um documento, desde que corresponda a um 

vestígio que esteja relacionado a um acontecimento do passado, seja esse um passado recente 

ou remoto (NOVA, 1996), essa concepção foi tomada a partir dos estudos de Ferro (1977), 

que legitimaria para o filme, o status de documento:  

 
O filme seja qual for, desde então, passou a ser encarado enquanto 

testemunho da sociedade que o produziu, como um reflexo – não direto e 

mecânico – das ideologias, dos costumes e das mentalidades coletivas (Ibid., 

1996, p. 1). 

 

 

Desta forma o filme tornou-se um documento passível de ser analisado, a partir 

também de uma “contra análise” da sociedade. O filme estaria fora de um controle por parte 

do Estado e, por isso, seria uma fonte importante para que se pudesse compreender a 

sociedade a qual este representa a partir das imagens, ou seja, “o filme age como um ‘contra 

poder’ por ser autônomo em relação aos diversos poderes da sociedade
17

. Sua força reside na 

possibilidade de exprimir uma ideologia nova, independente” (MORENTINN, 2011, p.41). 

Além de uma contra análise, o filme, por essa perspectiva, também passou a ser considerado 

um documento capaz de representar a história a partir das suas imagens, construindo uma 

tradição onde a historiografia acadêmica utilizava o cinema como fonte para compreender 

aspectos da sociedade (SANTIAGO JÚNIOR, 2012, p.155).  

O pioneirismo e a abertura propiciada a partir da aproximação entre o cinema e a 

História trouxe o filme não apenas para dentro do repertório de interesses da ciência Histórica, 

mas, também, para os estudos interessados em ensino e aprendizagem histórica. As formas de 

análises metodológicas dos documentos, de acordo com os pressupostos da ciência histórica 

do momento que caracteriza essa aproximação contribuíram para que não se levasse em 

consideração as especificidades da linguagem cinematográfica, bem como não houvesse a 

devida aproximação com os estudos que já estavam em andamento sobre a teoria do cinema, 

por parte dos pesquisadores específicos do cinema. Naquele período, historiadores estavam, 

em grande medida, afastados das pesquisas ora existentes que se referiam ao cinema como 

objeto de estudo em si e às suas especificidades enquanto linguagem própria. 

No Brasil, os estudos relacionados ao cinema também se desenvolveram a partir 

das perspectivas advindas dos Annales, no que se refere à utilização do cinema enquanto 

documento para o trabalho do historiador. As últimas décadas do século XX demarcaram todo 

                                                           
17

 No decorrer das suas pesquisas, Ferro vai afirmar que mesmo o filme pode servir aos interesses do Estado, não 

estando, portanto, totalmente livre das suas intervenções. 



71 
 

um campo de pesquisa no país, a partir da influência francesa. De acordo com o balanço 

historiográfico realizado por Santiago Júnior (2012), as discussões no Brasil, acerca do filme 

enquanto documento histórico e representação do passado, vão adentrar nas academias a partir 

das traduções dos textos e do livro de Marc Ferro, o que vai delinear o resultado das pesquisas 

que começam a se apresentar ao público na década de 1980, com a produção do livro 

“Cinema e História do Brasil” e vão ganhar força a partir dos anos de 1990, quando teses, 

dissertações e artigos passam a circular entre os que utilizam o filme como objeto de estudo 

para a história. 

 O cinema, nesses primeiros anos, foi utilizado a partir da perspectiva do filme 

enquanto documento e representação, ou seja, a partir da base de pensamento de Ferro, que 

direcionava suas análises exclusivamente a partir de um campo historiográfico onde se 

“tentava domesticar a dificuldade maior dos historiadores quando incorporam o cinema na 

disciplina histórica: a estética e especificidade cinematográfica e a subjetividade implicada 

em sua interpretação” (SANTIAGO JÚNIOR, 2012, p.157). Essas discussões vão delinear os 

rumos da pesquisa no Brasil com relação ao cinema, tendo em vista que o trato com a 

especificidade da linguagem do cinema contribui para que muitos trabalhos se voltem para o 

cinema sem se aprofundar em questões mais subjetivas relacionadas a esse tipo de fonte.  

Outras perspectivas vão se desenvolver no que se refere à produção do 

conhecimento histórico tendo o cinema enquanto objeto de análise dos historiadores. Algumas 

vão aproximar os métodos da história com os estudos do cinema que se desenvolvem a partir 

de uma teoria do cinema, da semiótica, da narrativa cinematográfica. Esse é um ponto 

interessante de discussão, tendo em vista que, para seguir por essas linhas de problematização, 

se faz necessário, por parte do historiador, o conhecimento das especificidades da narrativa 

cinematográfica que se tornam mais complexas para o historiador, em virtude da necessidade 

do conhecimento, ao menos básico, de como essa linguagem é produzida, dos seus 

mecanismos de difusão, recepção, dentre outros entendimentos. 

As discussões que antes se restringiam a potencialidade do cinema enquanto 

documento ou não, representação e ficção, se alteraram e começaram a influenciar novos 

trabalhos, o que propiciou uma relativização do foco no filme enquanto uma linguagem 

possível de se problematizar as práticas de uma sociedade. A História Cultural incorporaria 

assim o cinema aos seus objetos:  

 

Os filmes, pois, nos levam a repensar a historicidade da própria história, 

através da reflexão que eles impõem sobre as modalidades de narrativas, 

assim como a propósito da questão do tempo, tanto quanto a propósito da 
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relação entre realidade e representação, verdade e ficção na história 

(LAGNY, 2009, p. 100). 

 

  

É importante ressaltar que alguns estudiosos (MORENTTIN, 2011; SANTIAGO 

JÚNIOR, 2008; 2012) defendem que a estética e a linguagem dos filmes ainda são 

considerados obstáculos para o trabalho do historiador no uso dos filmes como objeto, em 

virtude de sua subjetividade, mas também defendem que a análise fílmica se constitui 

enquanto um elemento importante para compreender os sentidos que a imagem pode 

proporcionar com relação ao passado e as sociedades.  

 

O filme possui um movimento que lhe é próprio, e cabe ao estudioso 

identificar o seu fluxo e refluxo. É importante, portanto, para que possamos 

apreender o sentido produzido pela obra, refazer o caminho trilhado pela 

narrativa e reconhecer a área a ser percorrida a fim de compreender as 

opções que foram feitas e as que foram deixadas de lado no decorrer de seu 

trajeto (MORENTTIN, 2011, p. 63). 

 

Desta forma, compreendemos que o cinema, enquanto fonte e objeto para a 

pesquisa histórica, vem trilhando um caminho que aproxima o historiador das especificidades 

da narrativa cinematográfica, sendo necessário e relevante um arcabouço metodológico para a 

manutenção e desenvolvimento dessa relação. Podemos, ainda, considerar a aproximação 

dessa narrativa audiovisual com a Didática da História, a partir dos usos públicos da história. 

Faz-se importante que o historiador compreenda a especificidade dessa modalidade narrativa, 

para que a partir de um “acordo” com a história, possa-se promover o entendimento de como 

as consciências históricas dos indivíduos nas sociedades se modificam, influenciam e 

consolidam a partir das imagens do cinema. 

Com relação ao ensino de história, as iniciativas quanto ao uso do cinema em sala 

de aula parecem transcender as questões mais metodológicas do cinema enquanto fonte/objeto 

de estudo para a pesquisa histórica. Percebemos que, em trabalhos que se debruçam sobre 

uma história do cinema relacionado aos seus usos em sala de aula (ABUD, 2003; 

MOCELLIN, 2008), temos a percepção de que o filme, desde que foi possível era visto como 

uma ferramenta capaz de informar, através de imagens, aquilo que o professor não poderia 

fazer apenas com as palavras.   

Nesse período, encontramos algumas iniciativas e discursos, inclusive 

governamentais, a favor da utilização do cinema, relacionadas ao seu uso como ferramenta 

didática para a aprendizagem.  Já nos anos de 1930, o cinema passou a ser utilizado em salas 

de aula. A noção de que a imagem “apresentava” os fatos da história e que serviria para a 



73 
 

construção de uma identidade nacional junto aos alunos, transformou essa em um importante 

mecanismo de ensino para o professor. Compreendemos, porém, que naquele momento as 

discussões relacionadas ao filme enquanto documento e fonte para o trabalho do historiador 

não eram uma preocupação metodológica para a ciência histórica. A potencialidade do cinema 

estava relacionada à capacidade de “transferir informações” a partir da imagem, bem como a 

possibilidade de uma aula “menos tradicional”, influenciada, principalmente, pelos membros 

da Escola Nova: 

 

 

Diversos intelectuais ligados a corrente educacional da Escola Nova, na 

década de 1930, a exemplo de Fernando Azevedo, Francisco Campos, 

Afrânio Peixoto, Anísio Teixeira e Edgard Roquete-Pinto, dentre outros, já 

apontavam o forte potencial do cinema na educação das crianças e jovens 

[...] seu apanágio principal era utilizar o cinema para servir de instrumento 

ideológico de massa para atender aos interesses patrióticos brasileiros 

(NASCIMENTO, 2008, p.3-4). 

 

 

 

No Brasil, essa corrente de interesses fez com que nos anos de 1931, com a 

reforma educacional promovida por Francisco Campos, um dos intelectuais pertencentes ao 

movimento da Escola Nova, promovesse uma reforma educacional na qual, dentre outras 

medidas, valorizava-se a utilização do cinema para a consolidação da aprendizagem. Nos anos 

de 1937, ocorreu à formação do Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), o cinema 

continuou aparecendo como uma ferramenta importante na produção do conhecimento em 

sala de aula e, também, como um difusor de ideologias nacionalistas, com um grande 

potencial de “passar aos alunos” a “verdade” histórica acerca dos fatos de um determinado 

tempo no passado, a partir da imagem cinematográfica (ABUD, 2003).  

A utilização do cinema em salas de aulas brasileiras continuou nas décadas 

subsequentes a 1930, mas é somente a partir das traduções para o português de autores como 

Marc Ferro, e também pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, da 

indústria a e produção de vídeo, que o cinema passou a demandar preocupações de ordem 

metodológica, que vão começar a aparecer nas produções acadêmicas de forma mais 

contundente a partir das décadas de 1980 e 1990. Ao ser elencado como documento histórico, 

o cinema ganha o aval necessário pela ciência histórica para que seja utilizado nas salas de 

aula de história. Foi, porém, na década de 1990, que muitos manuais acerca do uso dessas 

imagens na sala de aula começaram a ser produzidos e disseminados entre os interessados 
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nessa possibilidade didática
18

. Esses materiais, via de regra, tratam o cinema enquanto 

documento e propõe abordagens de usos para a sala de aula, aproximadas com os métodos da 

ciência histórica, no que se refere à utilização das suas fontes.  

A questão da utilização do cinema em salas de aula de história também vai passar 

por uma ampla discussão, no que se refere à preparação do professor para lidar com esse tipo 

de fonte. Como já destacado anteriormente, em virtude da subjetividade que faz parte da 

projeção fílmica, muitos historiadores não estariam preparados para utilizar as informações 

sobre esse tipo de fonte, de modo a mediar o desenvolvimento de consciência histórica junto 

aos alunos. Discussões relacionadas à “verdade dos fatos” apresentados na película, 

anacronismos, ilustração, se os filmes são de caráter histórico ou não, são observações 

importantes, mas costumam habitar apenas a seara daqueles que se interessam e tem o cinema 

enquanto fonte e objeto de estudo. Faz-se necessário uma discussão mais profunda sobre as 

potencialidades desse material, que nasce na sociedade sem nenhum interesse em se 

transformar em um mecanismo de aprendizagem escolar, produz fascínio e influencia nas 

percepções de mundo, a partir da aproximação com a realidade que as imagens podem 

oferecer aos sujeitos. 

Desta forma, torna-se cabível que a Didática da História, que tem como objeto a 

consciência histórica na sociedade, se interesse pelo poder de difusão das linguagens de 

massa, estando o cinema inserido nesse interesse. É a partir dos usos públicos que são feitos 

da história que é possível compreender os caminhos da aprendizagem histórica na sociedade, 

especialmente no espaço escolar. As perspectivas relacionadas à Didática da História tem 

sido:  

 

Grandemente expandidas, indo além de considerar apenas problemas de 

ensino e aprendizado na escola. [...] analisa agora todas as formas e funções 

do raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. (RÜSEN, 

2010, p.32). 

 

Podemos entender por vida cotidiana prática todo o conhecimento que os alunos 

trazem de suas vidas vividas fora do ambiente escolar, a partir de práticas culturais que se 

ligam aos conhecimentos advindos do contato adquirido por meio das produções 

cinematográficas, que, a partir de suas narrativas, constroem sentidos para a realidade 

                                                           
18

 Dentre os manuais mais utilizados temos o livro de BERNARDET, Jean Claude; RAMOS, Alcides Freire. 

Cinema e história no Brasil. 3.ed. São Paulo: Contexto, 1994; AZZ, Riolando. Cinema e Educação: orientação 

pedagógica e cultural de vídeos. São Paulo, 1996; NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. 

São Paulo: Contexto, 2004. 



75 
 

daqueles que as assistem, e que muitas vezes se identificam com essas imagens, com a 

história que está sendo contada. 

Compreendemos, portanto, que conciliar as produções cinematográficas com a 

didática da História se faz possível e necessário, tendo em vista que: 

  

Os insights específicos da didática da história – seu conceito da 

especificidade do entendimento histórico e o reconhecimento da função da 

história em dar forma à identidade social e individual – têm de ser 

transformados na linguagem do nosso entendimento da comunicação de 

massa – que está, por exemplo, dentro da semântica do cinema e da poética 

da comunicação visual (RÜSEN, 2010, p.35). 

 

Para tanto, é importante discutirmos os sentidos da narrativa cinematográfica e da 

narrativa histórica, mas, também, é importante discutir a especificidade metodológica do 

cinema enquanto fonte para o estudo da história, observando seus elementos de linguagem, 

produção, difusão, as noções de temporalidade, importantes para a apreensão da História, de 

forma que essa narrativa possa contribuir sensivelmente para o desenvolvimento da 

consciência histórica dos alunos, a partir das indicações propostas nos livros didáticos de 

história, que são hoje uma das principais fontes de currículo para o ensino de história no 

Brasil. 

 

 

2.2. Narrativa histórica e narrativa cinematográfica: “ler” e “ver” o passado 

 

Como conhecemos uma história? Como tomamos conhecimento de um fato que 

pode até ter relação com nossa própria vida, mas que pelas intempéries do tempo e da nossa 

memória somos incapazes de lembrar? Como conhecemos os fatos históricos? Essas 

perguntas podem ser respondidas a partir de um elemento pertencente à maioria dos grupos 

sociais que temos conhecimento: a linguagem e, por consequência, a narrativa. É pelo ato de 

narrar que conhecemos o nosso passado, compreendemos nosso presente, e somos, assim, 

capazes de organizar nossas ações no tempo de modo a delineá-las para o futuro. É a partir do 

mecanismo da narrativa que lembranças antes obscuras podem se clarificar, ou se redesenhar, 

em nossa mente.  

A narrativa em nossa sociedade está inteiramente ligada, também, ao nosso 

cotidiano. Nossos pais narram suas histórias de vida, muitas vezes, como exemplos a serem 

ou não seguidos. Os jornalistas narram as notícias do dia a dia que nos aproximam dos 
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acontecimentos do mundo, da nossa cidade, do nosso bairro ou país. Os professores narram 

seus conteúdos de modo que estes possam ser assimilados de uma forma lógica por seus 

alunos. Os cineastas narram histórias e estórias em filmes, a fim de provocar emoção, medo, 

paixão. Os historiadores narram o passado, trazendo informações importantes sobre quem 

fomos, quem somos e quem poderemos ser, a partir da pesquisa metodológica com as fontes. 

Assim, a narrativa, em diversos suportes (oral, imagético, ortográfico, ou a combinação de 

vários desses elementos) pode ser considerada uma parte importante das ações humanas no 

tempo. 

A questão da narrativa para a ciência histórica, em virtude das mudanças 

paradigmáticas e de aproximação com outras ciências como a linguística e a filosofia, gerou 

certo desconforto para os historiadores, principalmente, a partir das discussões propostas por 

Hayden White, que aproximava o trabalho científico do historiador com as produções da 

literatura. Essa aproximação, proposta por White foi amplamente discutida e rebatida por 

muitos que produzem historiografia a partir dos métodos e da especificidade da escrita da 

história, assim:  

 

Hayden White classificou tipologicamente esses modos como metáfora, 

metonímia, sinédoque e ironia. Interpretou-os como “tropos” da constituição 

histórica de sentido. São eles que, afinal, determinam a interpretação dos 

fatos obtidos pela crítica das fontes. Eles conferem ao contexto temporal 

desses fatos seu sentido especificamente histórico. À luz de tal concepção, a 

pesquisa aparece como mera racionalização de tais atribuições de sentido. A 

pesquisa é então submetida ao crivo de princípios linguísticos que 

integrariam doravante o estoque de instrumentos de qualquer ser humano em 

sua relação linguística com o mundo e em sua auto interpretação. Esses 

princípios precederiam e fundamentariam os procedimentos metódicos da 

pesquisa (RÜSEN, 2010, p.25, 26). 

 

 

O respeito alcançado pelos historiadores no meio acadêmico, em virtude do status 

de ciência empregado à História, na percepção de muitos, não poderia ser destituído a partir 

das novas propostas, que aproximariam a narrativa do historiador com a poesia ou o romance 

de ficção e, assim, poderiam gerar descrédito no que tange o trabalho do historiador, 

 

O didático termo “poética” deve ser entendido no sentido original da poiesis, 

que significa simplesmente fazer ou produzir algo. Na verdade, nenhum 

historiador pode negar o fato de que existe uma atividade criadora da mente 

humana funcionando num processo do pensamento e do reconhecimento 

históricos. A narrativa é a maneira como esta atividade é produzida e 

“História”  - mais precisamente uma história – é o produto dela(RÜSEN, 

2010, p. 94). 
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As discussões propostas por White acerca de a história ser produzida a partir de 

enredos poéticos, no sentido etimológico do termo, contribuem para que haja uma delimitação 

da história enquanto um gênero literário, o que, como foi dito anteriormente, gerou inúmeras 

discussões no meio acadêmico da História, isto porque, para a Ciência Histórica, a produção 

historiográfica opera-se a partir dos pressupostos e preceitos do método histórico-crítico, o 

que possibilita que um texto produzido por um historiador possa se distinguir de um texto 

jornalístico, de um texto poético (literário), em virtude do trabalho realizado com as fontes, 

com a construção dos fatos a partir destas e a construção de narrativas que articulem esses 

fatos a um objeto predeterminado.  

Essas prerrogativas de produção permitem que o leitor, ao entrar em contato com 

um texto historiográfico, possa ser conduzido ao retorno às fontes para confirmar ou 

confrontar a perspectiva abordada em um determinado conjunto de narrativas. Esses 

elementos fazem da narrativa histórica uma narrativa em constante movimento, no sentido de 

que sempre poderá haver outros olhares e possibilidades sobre um determinado conjunto de 

acontecimentos históricos. Isso parte da especificidade do trabalho de escrita da história pelo 

historiador profissional. Assim, de acordo com Rüsen, é “da pesquisa das fontes que emergem 

elementos que direcionam e limitam o ato poético da construção narrativa desempenhado pelo 

historiador” (ASSIS, 2010, p.57). Apesar de haver certa concordância, por parte de Rüsen, 

com a proposta de White, no sentido de que a história possa ser considerada um gênero 

literário, em virtude da narrativa histórica também ser produzida (a partir do método 

histórico), concordamos que ela o é, mas não de forma exclusiva e total (PROST, 2012, 

p.233).  

Para o historiador, a narrativa é a forma como os fatos do passado por ele 

examinados podem se tornar inteligíveis, a ponto de responder aos questionamentos outrora 

realizados com o intuito do desenvolvimento de suas pesquisas. Portanto, “Narrar é explicar; e 

a narrativa ainda é melhor quando fornece uma explicação esclarecedora” (Ibid, 2012 p. 228). 

Quando narra, o historiador produz um relato em que se torna capaz de descrever causas, 

intenções e condições de um determinado fato histórico, o que permite intervir em suas 

questões e delimitar as suas perguntas e os caminhos para suas respostas, sempre a partir das 

suas fontes. 

A narrativa histórica está, também, intimamente ligada à questão da consciência 

histórica. É a partir do mecanismo da linguagem em sua forma narrativa que o homem 
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consegue se orientar no tempo e no espaço, entendendo-se no presente e sendo capaz de 

projetar suas expectativas de futuro. A partir da narração de acontecimentos, pode ocorrer um 

retorno à memória e o passado pode ir se tornando inteligível no presente: 

 

 

A narrativa histórica é um sistema de operações mentais que define o campo 

da consciência histórica. [...] A história é uma resposta a este desafio: é uma 

interpretação da experiência ameaçadora do tempo. Ela supera as incertezas 

ao compreender um padrão significativo no curso do tempo, um padrão que 

reponde as esperanças e às intenções humanas. Esse padrão dá um sentido à 

história. A narrativa é, portanto, o processo de constituição de sentido da 

experiência do tempo (RÜSEN, 2010, p. 95). 

 

A importância da compreensão da narrativa histórica se dá pelo fato de que, no 

desenvolvimento da consciência histórica, nos encontramos em uma busca por sentidos no 

tempo e no espaço que possam reger as nossas ações. Somos cotidianamente tomados pela 

incerteza dos caminhos que levarão a tomada de decisões, tanto no presente quanto no nosso 

futuro, e a narrativa histórica contribui para que nossas incertezas sejam transformadas em 

ações que se basearam em narrativas sobre o passado e que se tornaram capazes de nos 

orientar no tempo. 

A narrativa histórica pode ser considerada, também, uma forma de apresentação 

do conhecimento histórico produzido pelo historiador. Isto se dá quando “os resultados da 

pesquisa são apresentados em uma narrativa histórica passível de ser lida, seguida e 

compreendida pelo público” (ASSIS, 2010, p. 51), ou seja, o trabalho do historiador se efetiva 

a partir do momento em que ele consegue construir um relato onde as inquietações e hipóteses 

anteriormente levantadas e que o levou a pesquisar um determinado fato histórico são traçadas 

em forma de respostas a essas inquietações.         

O caminho entre a escrita e a apresentação de suas respostas se torna, para o 

historiador, algo um tanto complexo, tendo em vista que é na produção historiográfica que o 

historiador se relaciona diretamente com seu público alvo. A matriz disciplinar formulada por 

Rüsen (2010) contribui para que possamos entender que a pesquisa do historiador relaciona-se 

a um momento/fase/etapa considerado mais metódico, em que se colocarão em prática todas 

as especificidades da pesquisa histórica, com relação ao trato com as fontes e com o tempo, 

enquanto que, como apresentação de resultados, a historiografia produzida pode alçar mão de 

recursos estéticos e retóricos para se realizar e atingir o objeto de narrar a história (ASSIS, 

Op. cit.). 
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A peculiaridade da narrativa histórica pode ser definida por, pelo menos, três 

elementos que definem a sistemática de sua produção: a memória, que é mobilizada no 

passado para ser compreendida no presente, a organização das temporalidades: passado, 

presente e futuro que está ligada ao conceito de continuidade e que favorece uma ação do 

homem no tempo, que contribui assim, para o estabelecimento da identidade de quem a 

produziu e de quem com ela tiver contato. É a partir da noção de continuidade que os ouvintes 

se convencem ou não das permanências e mudanças no tempo, de si próprios e do mundo.
19

 

(RÜSEN, 2010, p.97). Os três elementos acima elencados, memória, continuidade e 

identidade, são considerados qualidades narrativas importantes para que o sujeito possa se 

orientar e dar sentido a sua ação no tempo. 

Para Rüsen, é necessário compreender a partir de uma perspectiva que defina a 

narrativa histórica enquanto elemento norteador da vida prática dos sujeitos.  Para tanto, o 

autor realiza uma definição tipológica, dividida em quatro formas de narrativas que poderiam 

ser consideradas formas básicas de atribuição de sentido com relação à experiência humana 

no tempo. Essa tipologia estaria dividida nas narrativas tradicional, exemplar, crítica e 

genética, a partir, respectivamente, dos princípios, afirmação, regularidade, 

negação/contraposição e transformação.
20

 Essa constituição de sentido histórico, proposta a 

partir dessa tipologia, está diretamente relacionada à capacidade comunicativa que a produção 

historiográfica possui no que se refere, também, a aprendizagem e a disseminação do saber 

histórico. 

Na perspectiva da narrativa enquanto construção de sentido tradicional, 

observamos que o agir do homem configura-se a partir de um retorno às redes simbólicas que 

possibilitam uma volta às origens, mas também se operam a partir de elementos que 

permanecem no decorrer do tempo e são reafirmadas de modo a se reconhecer também que “o 

agir dos seres humanos no passado se realizou por intermédio da orientação das tradições” 

(ASSIS, 2010 p.59). A formação da identidade nessa constituição narrativa de sentido está 

ligada, também, a reafirmação de modelos já conhecidos pela sociedade, que são tomados 

como “parâmetros” de formas de agir, em virtude da sua permanência e perpetuação no 

tempo, assim:  

 

 

                                                           
19

 Para uma leitura mais aprofundada dessas peculiaridades da narrativa histórica, recomendo a leitura do texto 

apontada na bibliografia. 
20

 Rüsen já discute uma possível quinta forma narrativa: a ontogenética, que seria capaz de abarcar todas as 

outras formas narrativas por ele discutidas.  
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As formas de orientação histórica [...] são uma apresentação expressiva (mas 

também explicativa e argumentativa) de um sentimento de “nós”, de um 

pertencimento coletivo a uma (como se diz hoje em dia) “comunidade de 

valores”, que se baseia em pré-histórias comuns às circunstâncias dadas da 

vida (no mais das vezes apresentadas como destino). O critério de sentido 

determinante para essa forma de constituição narrativa de sentido é o 

enraizamento do ordenamento da vida e do mundo na profundeza 

inconsciente do tempo em movimento (RUSEN, 2010, p.49). 

 

 

Desta forma, a narrativa tradicional contribui para o desenvolvimento dos 

vínculos com comunidades já instituídas, a partir de um processo de autoafirmação. Apesar de 

este ser um tipo narrativo importante, por ser considerado base para as outras narrativas, é 

considerado também insuficiente por não conseguir sustentar historicamente outras formas de 

representação e de experiências humanas no tempo (ASSIS, 2010), sendo consideradas 

também limitadas no que se refere ao seu conteúdo empírico. 

 As narrativas exemplares, por sua vez, além dos elementos que constituem a 

narrativa tradicional, se baseiam na aplicabilidade de regras gerais de conduta para a 

explicação de determinados comportamentos e acontecimentos históricos, essas regras são 

construídas a partir de lembranças de experiências do passado, que acabam por se tornar 

formas explicativas das ações do homem, se encaminhando desta maneira para um processo 

de generalização das experiências humanas no tempo, o que contribui para a constituição de 

regras de conduta para a sociedade. A narrativa exemplar propicia um retorno à percepção da 

história como “mestra da vida”, ou seja, uma história capaz de dar respostas (e exemplos) a 

partir do entendimento de acontecimentos do passado, 

 

 

A história ensina, a partir dos inúmeros acontecimentos do passado que 

transmite regras gerais do agir. A memória histórica volta-se para os 

conteúdos da experiência do passado que representam, como casos concretos 

de mudanças no tempo (no mais das vezes por causadas ações intencionais), 

regras ou princípios tomados como validos para toda mudança no tempo e 

para o agir humano que nela ocorre (RÜSEN, 2010, p.51). 

 

 

Pela narrativa exemplar, o passado e consequentemente as experiências adquiridas 

ao longo do tempo irão, de certa forma, constituir uma base temporal generalista, no sentido 

de que o que se aprendeu em determinada circunstância, possa ser aplicado em momentos 

futuros, mesmo que seja em temporalidades e grupos sociais bastante diferentes entre si. Essa 

forma narrativa estaria ligada assim, ao princípio de regularidade dessa narrativa, a nossa 
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experiência no tempo e o que se aprendeu com ela, torna-se fator importante nas decisões que 

poderão ser tomadas. 

A narrativa crítica, baseada no princípio da negação, é a constituição narrativa de 

sentido que nega a tradição e as regras gerais aplicadas tanto pela narrativa tradicional, quanto 

pela narrativa exemplar. A partir dessa narrativa, pode-se repensar uma série de elementos 

que formaram e constituíram as diversas identidades e grupos sociais. Em sua concepção ela 

tomaria um modelo (tradicional) por outro que consequentemente estaria sendo negado 

enquanto uma representação contundente acerca de um papel social, por exemplo, 

constituindo-se em uma narrativa que “ao induzir o distanciamento em relação às formas 

tradicionais de interpretação do passado, a narrativa crítica proporciona, portanto, novas 

possibilidades de identificação” (ASSIS, 2010, p.61), o que propicia um alcance diferenciado 

com relação à capacidade de orientação histórica em detrimento das duas outras formas 

narrativas já apresentadas, porém, antes da negação existente nessa narrativa, existiu uma 

afirmação, o que amplia ainda os processos de orientação temporal dos sujeitos:  

 

Com as formas [...] da constituição critica de sentido põe-se em movimento 

uma comunicação que se põe a serviço do distanciamento dos modelos 

consagrados de interpretação histórica do tempo e de formação de 

identidade. Abre-se uma comunicação na qual a dificuldade de dizer não é 

minimizada pelo saber e pela argumentação histórica. Com a força da 

negação, os sujeitos ganham domínio sobre si mesmos, oferecendo 

resistência às tentativas das dominantes culturais de os absorver e de se 

reforçar com eles (RÜSEN, 2010, p. 57). 

 

 

Diferente dos princípios que delineiam as narrativas já apresentadas, Rüsen 

(2010) apresenta a narrativa genética enquanto constituição narrativa de sentido que se baseia 

no princípio da transformação, o que a diferencia das outras formas narrativas de sentido, que 

de certa forma se distanciam das transformações quando mantém força da tradição ao longo 

do tempo como algo a ser seguido ou concebem a história a partir da abstração causada pelo 

exemplo, ou mesmo a negação, que esvazia de importância os sentidos históricos. A narrativa 

genética consegue incorporar a experiência de mudança temporal, evidenciando as 

transformações entre o passado e o presente, bem como as formas com as quais a formação 

identitária realiza-se a partir da possibilidade de se perceber e reagir às mudanças e 

transformações no tempo, alterando de maneira positiva a forma como se reage a essas 

transformações (ASSIS, 2010). 
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As narrativas genéticas lembram as transformações que levam dos modos de 

vida alheios para modos mais apropriados. Elas apresentam a continuidade 

de desenvolvimento na qual a alteração dos modos de vida é necessária para 

a sua permanência. E formam a identidade pela mediação entre permanência 

e mudança em direção a um processo de auto definição (em alemão isto é 

chamado de Bildung – “formação”). Histórias desse tipo representam as 

forças da mudança como fatores de estabilidade, as quais evitam a ameaça 

de se perder no movimento temporal da subjetividade humana, 

interpretando-o como uma chance de conquistar a si mesmo (RÜSEN, 2010, 

p. 103). 

 

 

A narrativa genética, então, contribui para que a auto compreensão das ações do 

homem no tempo seja possível de ser realizada de maneira organizada, percebendo que pode 

existir um processo de aprendizagem e de formação continuada que levem a formação de 

identidades capazes de se adaptarem as transformações ocorridas no mundo em diferentes 

temporalidades. A partir dessa narrativa, o sujeito compreende que o mundo se transforma e 

que pode se adaptar a essas transformações, modificando quem é e, também, quem gostaria de 

ser. 

A tipificação realizada por Rüsen contribui para que possamos entender quais 

princípios norteiam as produções históricas. No que se refere à historiografia, fica claro que as 

narrativas produzidas por essa forma de apresentação do conhecimento histórico não está 

restrita a uma das constituições de sentido apresentadas na tipologia acima. Pelo contrário, a 

narrativa histórica, ao ser produzida pelo trabalho do historiador, possui alguns dos elementos 

presentes nas narrativas tradicional, exemplar, crítica e genética, desta forma: 

  

A tipologia possibilita a construção de perspectivas históricas com respeito 

ao que há de especificamente histórico nas formatações historiográficas. Ela 

fornece uma moldura conceitual, com a qual se pode evidenciar e 

demonstrar como a historiografia produz, ela mesma, no cerne da 

formatação historiográfica, mudanças históricas na vida prática humana 

(RÜSEN, 2010, p. 65). 

 

 

 

Compreendemos que a produção historiográfica se apresenta enquanto um 

elemento importante para o desenvolvimento de consciência histórica nos sujeitos, sendo esta 

uma fonte de informação para que a vida humana prática seja transformada.  Além desses 

elementos se apresentarem como resultado do trabalho de pesquisa do historiador é o 

momento em que as carências de orientação temporal surgidas no início do processo de 

produção do saber histórico são respondidas e direcionadas a um público que se utiliza dos 
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resultados obtidos na pesquisa para compreenderem o passado e, assim, se compreenderem no 

presente. 

A escrita historiográfica, assim como outras formas narrativas, possui um público 

a ser atingido (alunos, pesquisadores, curiosos). Levar em conta esse público é um 

procedimento básico de toda forma de comunicação histórica. Não se descarta o princípio 

básico de que, aqui também, um emissor manda uma mensagem, informação a um receptor, 

que vai processá-la e utilizá-la de acordo com a sua interpretação e conhecimento. O 

pensamento histórico, nesse sentido, é possuidor de uma relevância comunicativa, que se 

refere à capacidade de recepção do conhecimento histórico e a forma como “esse saber deve 

estar formulado de tal modo que possa inserir-se nos processos culturais da vida humana 

prática, que lida com a experiência, a interpretação e a gestão das mudanças no tempo.” (Ibid, 

p.29). Por conseguinte, a participação do saber produzido na historiografia, na vivência 

cultural dos sujeitos se dá, também, a partir dos elementos estéticos e retóricos existentes 

nessa forma de produção e apresentação do saber histórico. 

O elemento estético na historiografia, longe de ser considerado e fazer referência 

apenas a uma boa produção de um texto literário, ou de se relacionar unicamente com 

elementos que façam referência a beleza (no sentido discutido pelos filósofos da antiguidade), 

está interligado também à capacidade de se realizar no público a que se destina essa produção 

narrativa, à constituição de um sentido para sua própria vida a partir do contato com essa 

produção, pois:  

 

Não se trata mais da qualidade literária dos textos historiográficos. A 

questão esta agora na força interpeladora do discurso, na qual em última 

instancia, também reside a qualidade literária desses textos. Ela torna viável 

a aptidão a apresentar as constituições de sentido de maneira que suscite, nos 

destinatários, sua própria capacidade de constituir sentido, o que leva à 

ampliação e a o aprofundamento de sua competência para tanto(Ibid, p.30-

31). 

 

 

 

Assim, o discurso histórico e a estética desse discurso, na concepção de Rüsen, 

podem ser considerados partes de um processo de libertação, a partir do momento em que as 

memórias históricas, em conjunto com esse discurso produzido a partir da ciência histórica, 

favorecem que os sujeitos possam construir seus próprios discursos com relação ao passado a 

partir de um saber histórico que passa a estar enraizado em suas vivências culturais e sociais. 

A memória histórica contribui para que a consciência histórica seja interpretada de uma forma 
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que contribua para o entendimento desse passado e suas consequências nas ações tomadas 

também no presente. 

Compreendemos, portanto, que a relevância comunicativa da narrativa histórica 

construída a partir da historiografia transforma-se em um fator fundamental para as discussões 

que se seguem no que se refere a outras formas narrativas (cinema, por exemplo) que não 

necessariamente estão relacionadas a uma produção historiográfica, fruto de um 

trabalho/pesquisa metódico de um historiador. Como discutimos, a historiografia torna-se 

importante na medida em que consegue informar sobre o passado, ao mesmo tempo em que 

essas informações são articuladas para desenvolver uma consciência histórica que possibilite 

uma orientação temporal do sujeito na sua vida prática e nas ações que serão tomadas 

baseadas em seu conhecimento de si e do passado. Sem dúvida, a narrativa histórica 

produzida pela historiografia já se demonstra como um fator importante para que ocorra uma 

orientação temporal a partir do saber histórico, porém, a consciência histórica dos indivíduos 

não se desenvolve apenas a partir do conhecimento histórico produzido e apresentado pela 

academia (com suas produções historiográficas) e nas salas de aulas. Existe uma diversidade 

de narrativas que contribuem para que haja uma construção de memórias históricas, que não 

necessariamente estão ligadas ao conhecimento histórico acadêmico. A narrativa 

cinematográfica – objeto do nosso trabalho - se apresenta, assim, enquanto possibilidade de 

construção dessas memórias, que irão influenciar, também, a consciência histórica dos 

sujeitos que com ela tem contato. 

A Didática da História, enquanto uma subdisciplina da Ciência Histórica se torna 

um meio importante para que seja possível compreender os usos públicos que são feitos da 

história, bem como os desdobramentos desses usos no desenvolvimento da consciência 

histórica dos sujeitos. A história, enquanto ciência, fascina e encanta, e a narrativa 

cinematográfica também se utiliza de fatos, personagens históricos para desenvolver suas 

narrativas, o que, em virtude do poder de profusão das imagens, contribui para que o cinema 

acabe por exercer um importante papel na aprendizagem histórica e no desenvolvimento do 

saber histórico dos sujeitos. 

O cinema, além de ser considerado um documento histórico (FERRO, 1977), que 

pode ser analisado a partir do rigor metodológico da História, também é visto e debatido 

enquanto uma narrativa que possui em sua composição elementos voltados para a 

especificidade cinematográfica, mas que também é considerada uma narrativa histórica, a 

partir do momento em que se remete a um fato do passado e que “conta” como esse fato 
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aconteceu, envolto em um enredo que é construído para atender também as demandas 

mercadológicas e de produção que fazem parte do cinema. 

Faz-se necessário também compreender os elementos que dão forma ao que 

chamamos de narrativa cinematográfica. Essa narrativa se caracteriza por uma variedade de 

enunciações, discursos e pontos de vista que combinados podem se entrechocar na 

constituição dessa narrativa (GAUDREAULT; JOST, 2009, p.73). Diferente de outras formas 

narrativas, a narrativa cinematográfica vai se moldando a partir de uma série de elementos que 

a tornam uma narrativa singular. Em um livro, a começar pelo seu suporte, temos a existência 

de uma “narrativa escritural (ou narrativa escrita) que chega ao leitor com diferimento, já que 

não é entregue no mesmo momento em que é “emitida”” (Ibid, p.23), mas que é intermediada 

pelo suporte a qual vai ser distribuído. Em nosso cotidiano, estamos constantemente 

participando de narrativas orais que se pretendem, assim como outras formas narrativas, 

informar um determinado acontecimento. Essa narrativa, diferente da narrativa ortográfica e 

da cinematográfica, realiza-se na presença daquele que narra e do narratário, que vai escutar 

e apreender o que está sendo contado de maneira imediata, em uma ação no presente. 

 No que se refere à produção cinematográfica, a narrativa se dá também a partir da 

articulação de pelo menos “cinco matérias de expressão – as imagens, os barulhos, as falas, as 

menções escritas e a música” (Ibid, p.63) que são entrecruzadas para que se possa contar uma 

história, elementos como o narrador, o tempo, o espaço e o ponto de vista são fundamentais 

para que se compreenda como o filme se constitui em uma narrativa, que muitas vezes foge 

do alcance do espectador comum, mas dá forma à mensagem que será transmitida a partir da 

produção cinematográfica. 

Deste modo, para que o filme se constitua enquanto uma narrativa, é necessário 

que haja um narrador. Na produção cinematográfica, temos a presença do “grande imagista”, 

que seria um narrador implícito, que contribuiria para o desenvolvimento do conjunto da 

trama visual a ser contada, em uma obra de ficção temos o narrador como representante desse 

papel, enquanto que em um documentário, por exemplo, o jornalista, ou o documentarista 

pode se colocar enquanto narrador. A narrativa cinematográfica,  por ser considerada também 

uma dupla narrativa, em virtude dos sons e das imagens, pode encontrar a presença de um 

subnarrador, que narrará a história a partir de uma interposição com o narrador primeiro (Ibid, 

64-68). 

A temporalidade da imagem cinematográfica pode ser analisada sob a perspectiva 

de que o filme, enquanto objeto, estaria no passado, em virtude de registrar algo que já 

aconteceu, porém, a imagem fílmica se encontraria no presente, no sentido de que estaria 
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sendo assistida “ao vivo”, essa problemática estaria ligada, primeiro, a uma reflexão sobre a 

coisa filmada, segundo, sobre a perspectiva do momento da recepção do filme (Ibid., p. 131).  

Assim como o tempo, o espaço é uma constante, no que se refere à narrativa cinematográfica, 

“o espaço está em quase todas às vezes presente. Ele é em quase todas às vezes representado” 

(Ibid., p. 107). Nessa perspectiva, existe a possibilidade de se pensar o espaço a partir de 

algumas instâncias de produção que vão repercutir no consumo da narrativa, ou seja, o espaço 

do profílmico, o campo delimitado pela câmera, o espaço da filmagem, e o espaço da 

consumação, do espectador nas salas do cinema, nas residências, nas escolas. O cinema possui 

o diferencial de representar, em um quadro, uma diversidade de espaços que se tornaram 

possíveis em virtude da câmera e de seu movimento.  

A narrativa cinematográfica se constitui no momento em que, como já afirmamos, 

passa a contar uma história. Existe uma série de elementos que vão diferir a narrativa 

cinematográfica de outras formas narrativas, como a historiográfica e a literária. Desde os 

seus suportes, até a capacidade de profusão na sociedade destas narrativas (como a 

distribuição, acesso e formas de apreensão), no entanto, essas narrativas se apresentam 

também, enquanto uma necessidade humana de registrar, representar e reapresentar fatos 

passados e presentes da vida cotidiana. 

Discutir o potencial do cinema enquanto uma narrativa histórica se torna 

complexo a partir do momento em que concebemos o filme enquanto uma produção voltada 

para o entretenimento, para um “mercado do lazer” que visa, muitas vezes, nos mostrar em 

suas películas o “exótico” de tempos e espaços passados e que são construídos, além de um 

arcabouço histórico, a partir da imaginação de um roteirista e do processo de direção, que vai 

levar em conta os interesses ideológicos e econômicos de quem o produz. Nesse sentido, as 

defesas contrárias e a favor do filme, enquanto uma narrativa histórica encontram os discursos 

que defendem que, muitas vezes, o que está impresso em um papel pode demonstrar a solidez 

de uma pesquisa, em detrimento de uma história que, ao ser contado na tela, romantiza o 

passado, o que demonstraria, ao contrário do que está escrito em suporte papel, uma falta de 

“realidade” histórica (ROSENSTONE, 2010,  p. 15). 

Partindo do princípio de que o filme constrói uma narrativa sobre o passado (nos 

chamados filmes históricos
21

), compreendemos que seu papel disseminador de uma cultura 

                                                           
21

 O termo “filme histórico” apesar de não ser considerado o melhor termo para definir uma categoria de filmes 

que narram algum fato do passado, é utilizado por vários autores para caracterizar esse tipo de produção, o que 

contribuiria para uma percepção mais imediata do significado destes filmes. Uma discussão mais profunda sobre 

“filme histórico” será realizada no próximo tópico, mas pode ser explorado a partir da bibliografia, com o texto 

de Cristiane Nova( 1996) e Rosenstone (2010). 



87 
 

histórica pode ir além do que comumente se acredita ser a possibilidade dessa narrativa, ou 

seja, sabemos da existência de uma narrativa histórica produzida a partir da historiografia, que 

é fruto do trabalho de pesquisa do historiador e que atende às necessidades da história 

enquanto ciência, porém, também sabemos que a difusão do saber histórico a partir dessa 

historiografia se restringe, muitas vezes, a um público específico, que, em uma primeira 

instância, se relacionará com pesquisadores e estudantes dos cursos de história e de algumas 

áreas afins (sociologia, antropologia) e, em uma segunda instância, terá seus resultados 

adaptados para outras linguagens (como o livro didático e as aulas de história), para um 

público e uma faixa etária específica, muitas vezes no ensino básico.  

Não acreditamos, todavia, que o conhecimento histórico na sociedade se dê 

apenas sob a forma da produção historiográfica. No mundo da informação, das imagens no 

qual estamos inseridos, o conhecimento histórico se faz presente por meios que não são 

necessariamente os acadêmicos e, assim, os filmes participariam dessa difusão do saber 

histórico, mesmo com todos os questionamentos referentes aos anacronismos e erros 

históricos presentes em suas produções, assim, quando pensamos em filmes, novelas, 

documentários, compreendemos que, “deixá-los de fora da equação quando pensamos o 

sentido do passado significa nos condenar e ignorar a maneira como um segmento enorme da 

população passou a entender os acontecimentos e as pessoas que constituem a história” (Ibid, 

p.17). 

A presença dessa forma de apresentação do passado é e tem se tornado cada vez 

mais uma constante na formação da consciência histórica das sociedades. Seja pelo apelo das 

imagens existentes nessa forma narrativa, pela condensação de um roteiro em algumas horas 

(diferente de dias de leitura), pelo fator financeiro e principalmente de prazer, os filmes 

históricos contribuem para que as pessoas sejam afetadas pelo que assistem, no sentido de 

trazerem para sua vida prática o que apreenderam sobre determinado acontecimento a partir 

da difusão das imagens na tela. Os filmes são construídos de forma que afetem os sentidos 

humanos, de uma maneira que se tornam profundos, a partir do momento em que as 

informações são processadas ao mesmo tempo, em temporalidades e espaços que se 

constroem e se desfazem, aos nossos olhos, em um curto espaço de tempo. 

As considerações que podem ser desenvolvidas, a partir do momento em que a 

narrativa cinematográfica, nos filmes históricos, se transforma em narrativa histórica se 

constroem a partir, também, de algumas reflexões que contribuem para definir o alcance dessa 

aproximação. Para ROSENSTONE (2010), alguns elementos precisam ser levados em 

consideração quando nos aprofundamos na potencialidade histórica dessas narrativas. 
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Primeiro, é preciso compreender que, pelo poder de profusão e da imediatez das imagens, elas 

afetam a forma como nos relacionamos com o passado, ou seja, as informações adquiridas 

com a narrativa contada pelo cinema pode contribuir com uma aproximação com o passado e 

a forma como nos entendemos no presente. De acordo com Rosenstone, a influência dessas 

informações adquiridas pode se dar de maneira sutil, mas que, mesmo assim, confirmam a 

potencialidade desta narrativa. 

 As formas de expressão de um livro e de um filme precisam também ser julgadas 

de maneira diferenciada, em virtude das especificidades dessas narrativas. Nesse sentido, ao 

compreender as especificidades e os critérios de cada forma narrativa, se faz necessário 

perceber que o filme e suas representações, muitas vezes, não se propõem a fornecer verdades 

literais acerca do passado, mas de construir uma história com base em informações sobre o 

passado:  

 

Em vez de rejeitar essas obras – como muitos historiadores profissionais e 

jornalistas continuam a fazer – como mera ficção ou entretenimento, ou de 

se queixar de suas imprecisões flagrantes, parece mais sensato admitir que 

vivemos em um mundo moldado, mesmo em sua consciência histórica, pelas 

mídias visuais e investigar exatamente como os filmes trabalham para criar 

um mundo histórico. (Ibid, p.29). 

 

 

Construímos a percepção da ação desses filmes na construção de uma sociedade 

onde seja possível pensar historicamente, a partir, também, das experiências narrativas 

desenvolvidas a partir de meios externos a ciência histórica. Nesse sentido, as imagens e sons 

que dão forma a narrativa fílmica seriam mais uma linguagem que, aliada aos preceitos 

teóricos da história, poderiam contribuir para o desenvolvimento de uma consciência histórica 

onde o passado pudesse se tornar inteligível e fazer sentido para as pessoas no presente de um 

modo em que as ações dos indivíduos se transformassem a partir da capacidade de pensar 

historicamente. 

Essa discussão se apresenta de maneira importante, a partir do momento em que 

acentuamos o papel constante que se faz da história em seus usos públicos. Como já 

discutimos anteriormente, na sociedade midiática em que vivemos o conhecimento não é 

adquirido apenas a partir do que é ensinado no espaço escolar, mas também, no dia a dia, a 

partir de uma diversidade dos meios de comunicação. Não perceber o potencial das “leituras” 

históricas realizadas fora do espaço acadêmico e escolar é deixar, em certa medida, de 

compreender como a sociedade se percebe a partir do passado. Essa oportunidade é 

importante para que respostas às perguntas como “pra que serve a história?” possam ser 
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satisfeitas a partir do momento em que o mundo dos sujeitos passa a ser percebido pelo 

entendimento das temporalidades passado, presente e futuro, e esse entendimento é possível a 

partir da História, seja a que é construída no meio acadêmico, seja a história que é 

disseminada por outros meios, como o cinema. 

 

 

2.3. Uma questão: o filme histórico 

 

 

Nos tópicos anteriores, discutimos o papel do cinema enquanto fonte, documento, 

objeto para o historiador, bem como anotamos a importância dessa produção imagética para o 

desenvolvimento de consciência histórica na sociedade, além da sua presença constante nos 

debates voltados para a utilização desse recurso no ensino de história. É inegável que o filme 

se faz presente no cotidiano de crianças, jovens e adultos, seja pela tela grande (nos cinemas), 

seja em telas “pequenas” (nas televisões das residências), as projeções fílmicas demonstram 

um longo alcance na preferência, inclusive de lazer, das pessoas, “imediatamente, por causa 

da correspondência que parece evidente, à primeira vista, entre a imagem animada e o real 

(LANGNY, 20--, p.1)”, o que favorece uma utilização crescente desse meio audiovisual. Esse 

“entretenimento” é trazido para o espaço escolar, muitas vezes, com a forma de um saber que 

servirá para complementar o conteúdo que está sendo discutido com os alunos. Sejam pela 

preferência dos professores, pelas indicações nos livros didáticos e mesmo sugestões dos 

alunos, os filmes produzidos, na maioria das vezes, sem o interesse ou a responsabilidade de 

ser fiel ao passado e, assim, à história (devido às especificidades de sua produção e 

linguagem), ganhou um lugar constante na produção do saber e aprendizagem histórica. 

No que se refere ao ensino de história, existe certa predileção por filmes que 

possuam uma temática voltada para algum fato ou personagem do passado. Os autores de 

livros didáticos ressaltam a importância da utilização desses “filmes históricos”, pois estes 

podem se relacionar diretamente com o conteúdo que está sendo ministrado. Para autores 

como Nelson Pilleti, por exemplo, a justificativa para a prescrição dos filmes nos livros 

didáticos se relaciona a escolha de “obras de temática histórica [...] eles constituem recursos 

didáticos significativos e podem ajudar a compreender o contexto e a realidade que 

representam” (PILETTI, 1998, p. 23). Essas produções audiovisuais que o autor chama de 

“obras de temática histórica” são comumente chamadas pelos estudiosos de “filmes 

históricos”. 
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Podemos considerar que a maioria dos estudiosos se mostra receosa em tipificar 

esses filmes com essa terminologia
22

, principalmente por esse termo não abarcar (ou mesmo 

minimizar) todo o potencial dessas produções, mas utilizaremos essa terminologia para 

compreender melhor os usos e problemáticas que são realizados a partir dessa produção.  

De acordo com Cristiane Nova (1996), os chamados filmes históricos podem ser 

analisados sob duas perspectivas: a primeira se refere à utilização desse filme enquanto 

testemunho de uma época na qual foi produzido. A segunda propõe uma analise do filme 

enquanto uma representação do passado. Essas perspectivas vão de encontro a alguns 

posicionamentos de pesquisadores que se preocupam com a utilização do cinema enquanto 

recurso crível para o trabalho do historiador.  Marcos Napolitano, ao tratar dos filmes 

históricos afirma que:  

 

O filme histórico é sempre representação, carregada não apenas das 

motivações ideológicas dos seus idealizadores, mas também de outras 

representações e imaginários que vão além das intenções de autoria, 

traduzindo valores e problemas coetâneos a sua produção(NAPOLITANO, 

2011, p. 65). 

 

Essa dualidade no entendimento acerca daquilo que seria o filme histórico vai de 

encontro a sua utilização pelo pesquisador/professor, nos sentidos que serão dados na 

pesquisa e no ensino. Nesse sentido, as noções de que o filme seria um testemunho de uma 

época de produção e de que o filme é uma representação se direcionam para a possibilidade 

de problematização do mesmo enquanto documento primário ou secundário para o trabalho 

do historiador, onde, essa forma de análise, aproxima o filme da perspectiva dos métodos 

referentes ao ofício dos que produzem conhecimento histórico. Enquanto documento 

primário, o filme pode ser analisado a partir dos aspectos que estão interligados a sua época 

de produção (essa abordagem pode ser considerada significativa para o uso didático em sala 

de aula), quem dirigiu, quem produziu, quais foram os atores, quais as críticas acerca do 

filme. Em se tratando de uma abordagem como um documento secundário, a análise e 

utilização do filme se darão a partir da forma como o passado é representado (NOVA, 1996). 

É muito comum perceber a existência de um receio na utilização dessas produções 

audiovisuais pelos pesquisadores ao discutir a questão da utilização dos filmes históricos para 

a pesquisa e para o ensino de história. Esse receio está ligado a elementos como a falta de 

rigor teórico e metodológico, tão recorrentes nas enunciações de “erros históricos” que são 

                                                           
22

 Cristiane Nova, Robert Rosenstone, Elias Saliba Tomé são alguns dos autores que discutem a fragilidade desse 

termo, mas que o utilizam ou pela falta de uma terminologia melhor, ou por esse ser um termo de uso comum e 

facilmente identificável. 
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apontados por esses pesquisadores. A premissa dos “erros” é verdadeira, em virtude, 

principalmente, da dinâmica e da linguagem específica do cinema, que para realizar 

determinada obra de caráter histórico (ou seja, relacionada a algum fato do passado) precisa 

condensar uma série de informações, de fatos, personagens, para que a narrativa se construa 

de uma forma coerente para o espectador. Essa linguagem não se caracteriza pelo rigor 

existente na produção de uma História científica, mas sim em um tipo de história capaz de 

propagar um conhecimento histórico e desenvolver a consciência histórica da sociedade. 

Assim, a especificidade da narrativa cinematográfica provoca uma experiência diferente na 

propagação de informações, em virtude, inclusive, dos sentidos que são despertados pelos 

elementos que compõe essa mídia: 

 
O elemento básico dessa mídia, a câmera, é um mecanismo ganancioso que, 

para criar um mundo, deve mostrar detalhes mais precisos – arrumações de 

mobiliário, o modo como as ferramentas são manuseadas, posturas ou 

gestos, a localização exata dos guerreiros em uma paisagem ou dos grevistas 

diante de uma fábrica – do que a pesquisa histórica jamais poderia fornecer 

plenamente. A estrutura dramática, ou seja, a necessidade de personagens 

plausíveis e tensão psíquica, bem como as limitações de duração, garantem 

que diálogos terão de ser criados, acontecimento e personagens condensados, 

comprimidos, alterados – ate mesmo inventados(ROSENSTONE, 2010, 

p.235). 

 

 

Compreender, portanto, a especificidade dessa narrativa em uma aproximação 

com a Ciência Histórica contribui para que os julgamentos de valor acadêmico para esse tipo 

de produção sejam deslocados da discussão que se refere a “verdade” dos fatos apresentados, 

para uma discussão que se relacione mais diretamente com a forma como o discurso sobre 

esse passado representado pode interferir no presente, na vida cotidiana prática dos sujeitos. O 

filme constrói cenários, personagens para que a trama possa ficar coerente e assim atender os 

anseios dos mecanismos mercadológicos que estão presentes e é fator determinante na 

produção dessas obras. Mesmo que essas “invenções” - para alguns - desabonem o valor 

intrínseco do filme, também tornam possível compreendê-lo como sendo fruto de uma 

sociedade e de ideologias que possivelmente deixarão marcas na sua produção. Desta forma, o 

filme também se transforma em um elemento importante para que se compreenda muito mais 

a sociedade que o produziu do que necessariamente a sociedade a qual está representando. 

As propostas de utilização do filme enquanto documento primário ou secundário 

se aproximam da perspectiva primeira construída por Marc Ferro, a análise do filme a partir 

dos pressupostos da ciência histórica ainda é uma corrente forte e constante no que se refere 
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aos trabalhos e às perspectivas elencadas, principalmente, pelos historiadores.  Isso se dá, 

também, pelo conforto de se poder analisar o filme a partir dos recursos metodológicos 

aprendidos durante o processo de formação do profissional de história. Compreendemos que 

esses são elementos importantes no processo de didatização do conhecimento para a sala de 

aula, mas também acreditamos que os filmes com temática histórica produzem conhecimento 

histórico, são produções históricas, não no sentido da produção historiográfica, mas produzem 

conhecimentos acerca do passado.  

Quando nos propomos a discutir e a tratar o filme como um documento, uma 

fonte para o trabalho do historiador, ou mesmo, quando consideramos o filme como uma 

fonte para a aprendizagem da história, algumas considerações são importantes para que se 

possa aproveitar a potencialidade dessa narrativa. Um elemento pertinente a ser discutido 

quando se trata da utilização de um filme histórico é a abordagem que será dada por quem o 

analisa. Como já afirmamos, uma das principais críticas que o audiovisual recebe está 

relacionada com a busca de uma “verdade objetiva” da história, aos moldes de uma narrativa 

historiográfica. A narrativa cinematográfica, com relação aos filmes históricos, não vai 

oferecer esse tipo de possibilidade, no sentido de que a sua forma de produção possui uma 

especificidade própria. Com relação a essa especificidade, entendemos que:  

 

Não deve ser buscada a “verdade histórica objetiva” e que o processo 

inventivo muitas vezes não se opõe a um sentido histórico coerente e 

construtivo. E o seu sentido não deve ser procurado apenas nos fatos (exceto 

se o objetivo da analise se limita à busca destes), mas e, sobretudo no 

argumento global. Esse sentido, porém, não é fornecido de forma acabada 

pelo filme; ele é construído dialeticamente no processo de análise do sujeito 

com seu objeto. (NOVA, 1996, p.11). 

 

 

A interação do sujeito que analisa o filme e seus questionamentos é um fator 

importante para compreender a importância dessa narrativa para a concepção da história 

presente por quem produziu e por quem com ela tiver contato. É importante ressaltar que os 

filmes não refletem a sociedade de forma direta, estando condicionados, também, aos 

elementos da sua época, bem como ao grupo que se propôs em realizar determinada obra. Os 

filmes são construídos a partir de um trabalho conjunto de uma equipe que envolve 

especialidades distintas para o desenvolvimento dessas narrativas. Muitos dos filmes 

considerados históricos possuem a presença de um consultor histórico e também de um 

diretor que muitas vezes possui um senso crítico na tentativa de entender o passado e como 

esse passado pode interferir no nosso presente.  
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A linguagem do filme não se reproduz de uma maneira literal. A utilização ao 

recurso da metáfora é uma constante. Ao mesmo tempo em que, em uma historiografia, temos 

uma constituição narrativa que explica os fatos, mostra as fontes, os filmes vão diferir dessa 

forma de “mostrar” o passado. A relação com o tempo e com o espaço também diferente das 

narrativas escritas, vão se constituir de maneiras distintas, em virtude da câmera, do quadro, 

do som, da visualidade como um todo. O filme nos apresenta as temporalidades de maneira 

rápida. O presente, o passado e, às vezes, o futuro estão imbricados nos jogos de câmera, nas 

falas das personagens, nas músicas, no roteiro, o que contribui para que o espectador 

compreenda a relação temporal que está sendo desenvolvida na tela. Essa forma de se 

relacionar com as temporalidades históricas se distinguem da produção historiográfica, assim: 

 

Trata-se de uma linguagem por meio da qual o filme levanta os mesmos 

tipos de questões acerca do passado que os historiadores, mas que 

precisamos aprender a “ler”, assim como aprendemos a ler um livro – 

buscando não apenas o que está na superfície, mas o que essa superfície traz 

a tona e sugere, e também o modo como aquela obra interage com o que 

conhecemos (ou desejamos conhecer) (ROSENSTONE, 2011, p. 78). 

 

Assim, quando temos contato com um filme de temática histórica, encontramos 

elementos que se distinguem de maneira decisiva da história escrita, esses filmes transformam 

a percepção ou a nossa forma de apreensão da história, isso ocorre porque, quando um filme 

aborda o passado, existe uma consciência que o passado está sendo enunciado. A história é 

demonstrada não apenas com um único ponto de vista, mas sim, com múltiplas abordagens, 

que não necessariamente se constitui com uma história com início, meio e fim, fugindo muitas 

vezes de uma história totalizante, o sentido do tempo não é utilizado de forma cronológica e 

encadeada. Recursos como flashbacks podem ser utilizados para guiar o espectador na trama, 

o uso do anacronismo também aparece na maioria das obras, seja para explicar melhor o fato, 

seja para aproximar a narrativa do espectador. Esse é um recurso amplamente utilizado e que 

resulta em grandes discussões relacionadas aos “erros históricos”.  

Os filmes conseguem apreender o passado ao mesmo tempo em que produzem 

imagens que serão distribuídos em diversos lugares, possibilitando que o “novo” da produção 

histórica também seja debatido e propagado. Assim, o cinema, enquanto tecnologia, produção 

artística e também histórica, desenvolve a capacidade de atuar sobre o imaginário social, bem 

como sobre uma série de acontecimentos relacionados à cultura e a sociedade que podem ser 

representadas e apreendidas por seus consumidores por um longo período de tempo, desta 

forma: 
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A utilização dos filmes permite então conceber melhor todas as 

discrepâncias no tempo que constituem os “tempos da história”; ela faz 

aparecer à complexidade das representações nas quais se embaraçam 

tentativas de sedução ou de enquadramento ideológico. Medos conscientes 

ou inconscientes, desejos confusos, fazendo do cinema um historiador 

inconsciente do inconsciente social (LAGNY, 201-, 105). 

 

O cinema, até certo ponto, representa os dilemas da sociedade que o produziu, o 

que pode contribuir para o entendimento de questões sociais que estão sendo apresentas. 

Talvez seja importante refletir que muitas dessas informações não serão apreendidas por todos 

os espectadores da mesma forma, os mais especializados, que se preocupam em desenvolver 

um olhar para “além” das telas, podem fazer inúmeras perguntas e tirar inúmeras conclusões 

acerca do que foi representado, enquanto que outros espectadores, que não possuam perguntas 

tão específicas podem se contentar com as informações que se apresentam na superfície dessa 

produção imagética, e isso não reduz o poder de influência dos filmes no cotidiano das 

pessoas em sociedade. 

Os filmes históricos, longe de serem consideradas produções historiográficas no 

sentido teórico e metodológico que essa designação propicia, podem ser considerados uma 

forma de produção do saber sobre o passado das sociedades. O potencial narrativo 

desenvolvido pelo audiovisual contribui para que esses filmes sejam aproximados do real, 

sejam vistos como a realidade dos fatos, isso ocorre porque as personagens históricas 

existentes no papel passam a ter forma, se transformam em pessoas com formas que foram 

construídas por alguém, mas que a partir daquele momento serão considerados no imaginário 

social. Os próprios Alexandre (Alexandre), Aquiles (Tróia), Leônidas (300), pelo potencial 

imagético dos filmes, tornam-se presentes a partir da representação na tela. Esses filmes, de 

acordo com Rosenstone, adquirem o potencial de criar obras capazes de visualizar, contestar e 

revisar a História produzida no âmbito da academia, assim: 

 

 

Visualizar a história é por carne e osso no passado; mostrar-nos indivíduos 

em situações que parecem reais, dramatizar acontecimentos, apresentar-nos 

pessoas com as quais nos identificar, fazer-nos sentir como se tivéssemos 

vivido momentos e questões há muito extintos. [...] Contestar a história é 

fornecer interpretações que contradizem o conhecimento tradicional, desafiar 

visões geralmente aceitas de pessoas, acontecimento, questões ou temas 

específicos – de caráter pessoal, nacional ou internacional. Revisar a história 

é nos mostrar o passado de uma maneira nova e inesperada, utilizar uma 

estética que viola os modos realistas tradicionais de contar o passado, que 

não segue uma estrutura dramática normal ou que mistura gêneros e modos – 
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tudo isso com a finalidade de transformar o usual em inusual e fazer com 

que a plateia repense o que já conhece (ROSENSTONE, 2011, p.175). 

 

 

O filme possibilita uma forma diferente de se relacionar com o passado, o que 

pode ser importante para o historiador que se preocupa com a forma como a Ciência Histórica 

é apreendida e disseminada na sociedade. Se levarmos em consideração que é muito mais 

fácil e rápido assistir a um filme que ler um livro – em virtude, inclusive, de questões 

econômicas, já que o livro é muito mais caro, mas também, em questões de formas narrativas, 

já que a escrita histórica, por vezes, possui um público alvo muito específico, voltado a 

historiadores, estudantes e professores - a penetração dessa produção na sociedade acaba por 

se constituir um dos meios de disseminação de informação sobre o passado, o que pode 

contribuir para determinar a percepção dos sujeitos sobre si e sobre a sociedade em que 

vivem. Dessa forma, o cinema, enquanto um uso público da história proporciona uma 

interlocução entre os saberes da teoria da história e da Didática da História, para que o 

conhecimento acerca do passado seja desenvolvido não apenas pela tela do cinema, mas 

também pela ciência histórica em atuação constante no espaço escolar. 

Os filmes de temática histórica são criados de formas distintas, se relacionando 

com o passado também de forma diferenciada. A utilização desses filmes como propostas nos 

livros didáticos pode contribuir para o direcionamento da aprendizagem histórica em uma 

relação possível entre história a produção visual pelos filmes. Antes de entrarmos nesse 

mérito, é importante compreender como esses filmes são classificados e quais podem ser as 

formas de conhecimento e conteúdo históricos propagados a partir dessas produções 

imagéticas. 

 

  

 

 

2.3.1. Diferentes tipos de filmes históricos 

 

Os filmes históricos possuem uma narrativa peculiar. Apesar de não podermos 

descartar a influencia desses filmes para a formação da cultura histórica da sociedade, bem 

como para o desenvolvimento da consciência histórica dos sujeitos que com ele mantém 

contato, precisamos reconhecer que, a partir da ótica da história, não devemos, ao assistir e 
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analisar um filme, buscar nele a “verdade histórica”, tendo em vista que ele, pela 

peculiaridade de sua narrativa, alça mão de elementos, que, como já afirmamos, vai se 

diferenciar da historiografia – mesmo que o historiador em alguma medida, ao produzir seu 

texto histórico, também alce mão de uma narrativa que terá em alguma medida, elementos 

criados pela ação subjetiva do historiador – “dessa forma o que deve ser buscado em um 

“filme histórico” não é a “verdade histórica” contida nele, mais a verossimilhança com 

fenômeno que retrata” (NOVA, 1996, p. 8). 

Dentre o que chamamos de “filmes históricos”, podemos encontrar uma 

diversidade de tipos de filmes que se diferenciam pela abordagem, temas e conteúdo, o que 

possibilita também uma diversidade de possibilidades na utilização desse material, seja na 

sala de aula, seja na pesquisa histórica. Cristiane Nova (1996) classifica esses filmes a partir 

da concepção de documentários e não documentários, já Rosenstone (2010) analisa esses 

filmes a partir dos eixos drama comercial, drama inovador, documentários e biografias. É 

importante lembrar que os filmes classificados como históricos representam algum fato do 

passado, os filmes que foram produzidos durante acontecimentos que se tornaram históricos 

para a sociedade não entram nessa classificação. Vamos apresentar essas classificações como 

um caminho para se refletir, no próximo capítulo, sobre os tipos de filmes históricos que são 

propostos nos livros didáticos de história do ensino fundamental. 

Para Nova, a tipificação que distingue filmes documentários
23

 e não 

documentários pode ser considerada uma classificação mais geral dos filmes que possuem 

uma temática histórica. A partir da sua perspectiva, podemos compreender que os 

documentários são obras fílmicas onde a trama não se baseia na representação de personagens 

por atores, ou seja, o diretor, o roteirista, o produtor podem se utilizar de elementos como 

relatos, descrição e análises de documentos históricos para compor a sua narrativa. Nesse tipo 

de produção, é comum encontrar filmes que se desenvolvem a partir das imagens de um 

acontecimento do passado, que podem ser inclusive fotografias, entrevistas com pessoas que 

vivenciaram um determinado fato histórico, bem como podem se utilizar de cenas do presente 

para desenvolver o roteiro proposto:  

 

Os documentários, não obstante a sua aparente objetividade, também são 

representações do passado e como tais devem ser tratados. A seleção do 

                                                           
23

 De acordo com Cristiane Nova, no século XX se desenvolveram duas correntes cinematográficas que 

discutiram a questão do documentário, uma dessas correntes, conhecida como “cinema-olho” defendia que o 

documentário seria apenas um testemunho direto de um fato histórico, e o valor dessa produção estava limitado 

ao registro, a outra corrente considerava que a câmera era apenas “um instrumento para a criação de um discurso 

histórico próprio, exterior ao conteúdo intrínseco das imagens. (NOVA, P.10). 
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tema, dos fatos abordados, das imagens e o seu encadeamento, a música 

utilizada, o conteúdo do texto narrado e a sua inserção, tudo isso faz parte do 

objeto de subjetividade presente no filme, que deve ser abordado à luz da 

relação passado-presente (Ibid, p.09). 

 

 

Nesse sentido, compreendemos que os documentários tomam para si uma 

aparente objetividade no ato de apresentar e discutir os fatos históricos, mas que, em virtude 

da ação dos seus idealizadores, podem carregar, assim como em um filme de ficção, os 

elementos inerentes a uma produção subjetiva, onde valores e ideologias estarão presentes na 

constituição de sentido da história. Os documentários são vistos pela maioria dos 

expectadores como sendo filmes carregados de verdade, já que as pessoas que viveram 

determinados fatos históricos podem dar seu testemunho do que “realmente” aconteceu. 

Assim, se faz necessário que a leitura dos documentários seja realizada, também, a partir da 

perspectiva dos interesses que fazem parte de toda e qualquer forma de produção imagética, 

ou seja, o objetivo e a interpretação dos fatos, antes de serem tomados como verdade, devem 

ser analisados e revistos pelo historiador. 

Os filmes não documentários são considerados as produções audiovisuais que se 

referem a algum conjunto de fatos do passado passíveis de serem representados na tela. Existe 

uma variedade de produções que se reportam ao passado, que se diferenciam entre os 

objetivos, as formas de narrar o passado, elencando ou não personagens como o centro da 

trama a ser desenvolvida. Assim, dentre esse escopo geral de filmes que são considerados 

históricos, Nova (1996) realiza uma separação de acordo com critérios que se baseiam no 

conteúdo histórico desses filmes, o que existe por parte do professor/pesquisador abordagens 

e reflexões diferenciadas com relação às propostas de uso dos mesmos. 

Assim, podemos considerar que, dentre os filmes que são considerados não 

documentários, podemos encontrar produções que se constroem a partir de abordagens 

específicas, dentre eles: os filmes de reconstrução histórica, a biografia histórica, o filme de 

época, a ficção histórica, o filme-mito, o filme etnográfico, adaptações literárias e teatrais. 

Essa diferenciação permite que se compreendam a partir de quais aspectos os diretores se 

voltam ao passado para narrar um determinado filme histórico. Quando pensamos em filmes 

históricos, geralmente não levamos em consideração as diferenciações e abordagens possíveis 

no que se refere à construção e representação do passado. Essa diferenciação se faz 

importante, portanto, para que a utilização dessas obras seja aproveitada de acordo com os 

interesses de quem vai “ver” o passado pela ótica das telas. 
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Os filmes que são classificados como filmes de reconstrução histórica tem seu 

roteiro baseado em eventos históricos que foram pesquisados e resultaram em trabalhos 

historiográficos, as personagens históricas são representadas nesses filmes que buscam uma 

relativa fidelidade com os fatos estudados pela História, nesse tipo de filme também se 

enquadram os que realizam interpretações históricas a partir desses fatos, filmes como A lista 

de Schindler (1997, Spielberg) pode ser considerado um filme de reconstrução histórica. Os 

filmes que retratam a vida de pessoas que estiveram presentes em momentos históricos 

importantes e que tiveram relações com tais eventos são classificados como os filmes de 

Biografia histórica, esse tipo de produção se caracteriza, também, pelo enaltecimento e o foco 

na figura dos chamados “grandes homens”, um exemplo desse tipo de filme pode ser 

encontrado na produção Lamarca (1994 Sérgio Rezende apud NOVA, Op. cit.).  

Existem produções cinematográficas que não abordam a história a partir dos fatos 

elencados diretamente da historiografia, valorizando apenas alguns aspectos alegóricos e 

pitorescos do passado onde uma trama qualquer se desenvolve. Esses são classificados como 

Filmes de época. Orgulho e Preconceito (2005, Joe Wright), por exemplo, pode ser destacado 

enquanto um filme que pode ser classificado por essas características, que podem ser 

utilizados a partir de uma análise das representações de modos e de costumes da referida 

época abordada. Os filmes de Ficção histórica são produzidos a partir de um enredo ficcional, 

ou seja, a história contada, nem as personagens chegaram necessariamente  a existir, porém, o 

sentido da história contada pode ter alguma equivalência com o real. O nome da Rosa (1996, 

Jean Jacques Annauld) é um exemplo desse tipo de filme. 

Nova (1996) também aponta e exemplifica a existência de pelo menos mais três 

classificações de filmes considerados históricos, que são: o filme-mito, que se baseia na 

mitologia para desenvolver seus enredos, em que podem ser aproximados a eventos históricos 

reais - Tróia (2004, Wolfgang Petersen) pode ser considerado um filme que de certa forma se 

baseia na mitologia para desenvolver sua história-, os filmes etnográficos são produzidos a 

partir de um interesse científico e antropológico e, por fim, a autora nos apresenta os filmes de 

adaptações literárias e teatrais, em que a própria terminologia já nos explica o caráter desses 

filmes, que são baseados em produções artísticas do passado Hamlet (1990, F. Zeffirelli) é um 

exemplo desse tipo de produção cinematográfica. 

A classificação dos filmes históricos nos serve para compreender que esses filmes, 

apesar de se qualificarem enquanto obras de temática histórica, possuem especificidades e 

sentidos diversos nas suas produções. Isso demonstra que, apesar de qualificarmos todo o 

filme que se reporta ao passado como sendo histórico, precisamos compreender quais os 
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mecanismos utilizados por diretores, produtores, roteiristas para que esse passado ganhe 

sentido nas telas. As intenções ideológicas, pessoais, financeiras, também são fatores 

determinantes para a realização de filmes com temática histórica, em que as influências não se 

circunscrevem apenas nas produções historiográficas: 

 

 

Os referentes históricos de um “filme histórico” podem ter várias origens: a 

historiografia escrita, a mitologia, o conhecimento histórico popular, uma 

pesquisa própria do cineasta e, o que é muito importante, sobretudo para o 

cinema dito comercial, a concepção da história (simbólica audiovisual e de 

conteúdo) do espectador – que tem sido modulada, ao longo da sua 

existência, pelos elementos referenciais enunciados acima, mas também pelo 

próprio cinema que acaba, pelo processo de repetição, criando modelos 

históricos específicos(NOVA, Op.cit., p. 11). 

 

As formas de classificação de filmes não se reduzem apenas aos tipos apontados 

anteriormente. Autores como Rosenstone também trabalham sob a perspectiva de que, dentre 

essa abordagem e denominação mais geral, oferecida às produções cinematográficas com 

abordagem histórica, pode haver delimitações acerca desses tipos de filmes. Como já 

apontado anteriormente, Rosenstone nos oferece uma classificação com pelo menos quatro 

tipos de filmes históricos. Vamos também observar a especificidade dessa classificação. 

Os filmes que se caracterizam como dramas comerciais são construções narrativas 

que não precisam ser um reflexo do passado, que mostra um tempo em que não existe mais, 

mas sim, obras que se utilizam de uma diversidade de recursos ligados à narrativa 

cinematográfica para desenvolver o enredo proposto. Assim, os dramas comercias se 

constituem em narrativas que contam o passado a partir de uma noção de tempo que se 

desenvolve a partir de uma concepção de começo, meio e fim, fazem os espectadores 

vivenciarem o passado a partir da visualidade, em que o enfoque do sentir, da emoção, 

também se torna elemento importante na concepção desse tipo de filme. O filme dramático se 

caracteriza, então, pela capacidade de condensar na tela “uma narrativa que comprime os 

eventos que aconteceram ao longo do tempo (dias, meses, anos, décadas) em um estreito e 

intenso intervalo que geralmente não tem mais de duas horas” (ROSENSTONE, 2010, p.65). 

Os dramas comerciais, principalmente, os hollywoodianos, também são 

caracterizados por darem ênfase às personagens específicas para desenvolver o enredo da 

trama, também se caracteriza pela forte emoção empregada nas imagens que são 

representadas na tela, isso caracteriza a necessidade de que o espectador não apenas assista ao 

filme, mas possa também sentir a sensação de que faz parte daquele momento histórico, 

estando assim no presente vivenciando um acontecimento passado.  
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Os filmes que recebem a classificação de drama inovador se caracterizam por 

realizar um caminho contrário, principalmente, dos dramas produzidos por Hollywood, 

principalmente, por esse ser um mercado que concentrou nos últimos anos uma larga 

produção de filmes históricos, que encontra, de certa forma, resistência de críticos em virtude 

da exaltação dos heróis com suas narrativas perfeitas, o que possibilitou a produção de filmes 

considerados inovadores, no sentido de que estes se apresentam como novas perspectivas para 

abordar a história na tela: 

 

Realizado em oposição consciente aos códigos, convenções e práticas 

hollywoodianas, tais obras são criadas para contestar as narrativas perfeitas 

de heróis e vítimas que constituem o longa-metragem comercial (e, podemos 

acrescentar o documentário padrão). Os diretores dessas obras inovadoras 

são muitas vezes esquerdistas ou simpatizantes de revoluções, pessoas que 

acham que não somente os enredos mas também a forma, dos filmes 

comerciais estão impregnados de valores individualistas e capitalistas que 

eles, como pessoas que trabalham em prol da mudança, desejam combater 

(Ibid., 82). 

 

Assim, percebemos que os idealizadores desses filmes buscam oferecer uma 

perspectiva distinta dos dramas comerciais, principalmente, no que se refere à forma como a 

história é abordada, ou seja, essa perspectiva tende a apresentar uma história que possa ser 

vista de maneira mais complexa, autoconsciente e crítica, extrapolando os enredos e finais 

perfeitos da maioria dos dramas comerciais, principalmente, os hollywoodianos. Os dramas 

comerciais e inovadores acabam por ser outra forma de invocação do passado, em que a 

narrativa é desenvolvida pelo cineasta, constituindo-se em “uma luta sobre o significado do 

presente e do futuro ambientado no passado” (ROSENSTONE, 2010, p.88). 

Além dos dramas comerciais e inovadores, os documentários também são 

relacionados na categoria dos filmes históricos. Essa forma narrativa pode ser considerada por 

muitos como uma produção que mais se aproxima da produção do conhecimento histórico 

científico, isso porque o documentário é visto como uma produção fílmica que retrataria os 

fatos narrados de uma “forma mais fiel”, sem necessitar da encenação de um mundo 

construído por atores, diretores e produção, como ocorre nos filmes dramáticos, tendo em 

vista que os documentários filmam o que estaria ali, com ou sem esse registro. 

A aceitação do público, principalmente, o intelectual, de que o documentário seria 

uma narrativa mais próxima do real, é considerada por Rosenstone um pouco equivocada, 

tendo em vista que esse tipo de produção cinematográfica possui muitos elementos que 

constituem a narrativa ficcional, onde paisagens, imagens, falas são direcionadas para a 

construção final da narrativa. Para esse mesmo autor, o documentário precisa ser analisado 
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como uma produção com várias formas de representação dos acontecimentos, podendo 

classificar então o documentário em pelo menos seis tipos
24

, o expositivo é considerado um 

filme de compilação, no qual se utiliza de imagens antigas, com um narrador que apresenta o 

argumento mais amplo da obra, esses filmes abordam, geralmente, fatos da história recente, 

podendo retroceder até o século XIX.   

Os documentários caracterizados como observacional e interativo são produções 

que acompanharam o desenvolvimento das câmeras possibilitado pelo avanço tecnológico. 

Com câmeras mais leves, passou a ser possível produzir filmes em lugares distantes, bem 

como facilitou o processo de entrevista das pessoas consideradas importantes para a 

construção narrativa da obra, essas são pessoas que, geralmente, participaram dos eventos 

históricos apresentados, ou são especialistas no assunto, esses elementos caracterizam os tipos 

de documentários acima citados.  

Os documentários chamados de reflexivo e performático são filmes que encaram 

os problemas ideológicos e políticos que podem ser enfrentados pelos cineastas no período de 

produção, utilizando imagens atualizadas, bem como encenações. Por fim, encontramos nessa 

gama de produções os documentários poéticos, esses são considerados um tipo de 

documentário difícil de ser encontrado e caracteriza-se por filmes caseiros, nos quais podem 

ocorrer alterações das imagens, com cores, zooms, músicas e comentários sugestivos 

(ROSENSTONE, 2010, 113 ). 

Apesar das diferentes formas de representação dos documentários, é necessário 

compreender que estas produções podem utilizar mais de uma tradição na produção do 

documentário, transformando-se em produções híbridas. É necessário também ficar atento a 

qual verdade, qual recorte está sendo realizado pelo cineasta para a produção do 

documentário:  

 

O documentário histórico pode nos dizer, [...] muita coisa a respeito do 

passado, mas que ao assisti-los temos de entender que, sejam quais forem as 

suas afirmações, o objetivo real é um tipo especifico de verdade, uma 

verdade calculada para fazer com que o espectador se sinta fortemente 

afetado por algum aspecto do passado. Por mais seria que seja a intenção, o 

documentarista e o historiador acadêmico trabalham com conjuntos de regras 

e expectativas diferentes (Ibid., p. 132-3). 

 

 

                                                           
24

 Essa tipificação dos documentários é baseada na proposta de Bill Nichols, a qual Rosenstone faz referência no 

livro citado neste trabalho: A história nos filmes, os filmes na história. Apresentaremos rapidamente as 

diferenças entre essas formas de representação do documentário. 
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Assim como os filmes dramáticos, os documentários também possuem uma carga 

importante de informações históricas que contribuem decididamente para o desenvolvimento 

da cultura histórica das sociedades. Além dos documentários, outra forma de representar o 

passado é a partir das biografias, nessas produções, indivíduos são elencados como 

determinantes para que um processo histórico possa ser narrado, que são considerados 

modelos de vida, ou, basicamente, se constituíram em modelos que podem nos agradar ou não 

(Ibid., p. 136). Assim, as cinebiografias também se transformaram, ao longo do tempo, 

representam um tipo específico de mercado e precisa ser também compreendida como uma 

representação da história com objetivos políticos e ideológicos específicos. 

Retirar o “filme histórico” de uma perspectiva homogênea se faz importante para 

que percebamos as diferentes possibilidades de interpretação da história. Seja pela divisão 

proposta por Nova, ou por Rosenstone, compreendemos que a representação histórica do 

passado precisa ser percebida também como algo heterogêneo, com múltiplas perspectivas e 

enfoques nesse tipo de produção imagética. 

Quando nos referimos ao cinema como proposta para a produção do saber em sala 

de aula a partir dos livros didáticos, faz-se importante compreender que tipos de filmes 

históricos são propostos para a construção desse saber, o que numa perspectiva mais geral, 

contribuiria para uma aprendizagem histórica que partiria de argumentos e perspectivas 

também distintas.  

O saber histórico disseminado nos filmes, adentra a vida cotidiana e escolar dos 

alunos. Como já afirmamos anteriormente, esse tipo de narrativa também é, na sociedade 

atual, responsável pela disseminação desse saber em todas as camadas sociais. O que fazer 

com esse saber, que possui uma profunda diferença do saber histórico produzido pelas 

pesquisas científicas, bem como o saber produzido durante as aulas no espaço escolar, é um 

fator importante para chegarmos ao entendimento sobre a consciência histórica desenvolvida 

na sociedade?  

As aproximações possíveis, a partir dos livros didáticos de história, constituem-se 

um fator importante para chegarmos a um vislumbre da potencialidade da aproximação entre 

as produções imagéticas e os filmes históricos. Como vimos, esses não seguem apenas os 

resultados de pesquisas acadêmicas, promovidos pela ciência histórica, com a intenção de 

orientar os indivíduos no tempo e no espaço. Essa será uma discussão possível e necessária 

apresentada no capítulo que se segue.  
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3. O cinema no livro didático: proposições e diagnósticos 

 

3.1. O livro didático e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

 

 O ensino escolar de História realiza-se de maneira regulada e específica no 

espaço escolar. A disciplina História segundo parâmetros e leis que tratam do ensino 

brasileiro, tem como uma das suas responsabilidades contribuir para que os estudantes, de 

todas as etapas do ensino básico, possam, a partir dos conteúdos ministrados, desenvolver a 

competência de pensar historicamente, para que, assim, possam exercer efetivamente sua 

cidadania na sociedade na qual estão inseridos. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional/LDB, “o ensino de História do Brasil, levará em conta as contribuições de 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 

indígena, africana e europeia” (BRASIL. 1996). Diversas estratégias e ferramentas didáticas 

foram desenvolvidas para que o ensino de História pudesse atingir o seu objetivo. Assim, 

escolas, professores e alunos, bem como os suportes didáticos, se tornaram elementos 

essenciais para que a disciplina História contribua efetivamente com o desenvolvimento da 

educação e do povo brasileiro. 

Nesse sentido, no que se referem à Educação Básica, os educadores, junto com o 

Estado, são imbuídos da missão de “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornece-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores” (Ibid, 11). O conhecimento, entretanto, precisa ser 

construído nas salas de aula a partir de elementos capazes de garantir que esses objetivos 

possam ser atingidos. Compreendemos, entretanto, que mesmo vivendo em uma sociedade de 

amplos recursos tecnológicos, em virtude dos desenvolvimentos ocorridos nos séculos XX e 

XXI, o acesso a mecanismos promotores de troca de informações e construção de 

conhecimentos, como a internet, por exemplo, ainda não é uma constante em um país 

continental como o Brasil. Nesse contexto, um recurso se faz presente no espaço escolar e se 

coloca como importantíssimo, tanto para a para a formação dos alunos, quanto como auxílio 

para o professor: o livro didático. 

O livro didático, em geral, e o livro didático de História, especificamente, têm 

sido alvo de debates, problematizações e pesquisas produzidas a partir de instâncias 

produtoras de conhecimento como escolas, universidades, órgãos governamentais
25

. Dentre as 

                                                           
25

 No primeiro capítulo deste trabalho apresentamos e problematizamos uma pesquisa que demonstrava o 

interesse no livro didático enquanto fonte de trabalho para pesquisadores no Brasil. 
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diversas perspectivas que são elencadas pelos pesquisadores no sentido de buscar 

compreender as finalidades e usos do livro didático de História, percebemos que a 

representatividade que esse material exerce no senso comum e no meio cientifico é bastante 

forte. É comum nos depararmos com discursos de pais e alunos, que acreditam que nos livros 

didáticos podem ser encontradas todas as informações necessárias para que sejam trabalhados 

conteúdos referentes a determinado ano de ensino. Nessa linha de raciocínio, se esse livro for 

“cumprido” no decorrer dos bimestres, trimestres ou semestres, a garantia de um ensino que 

atingiu sua meta estaria contemplada. Ocorre, porém, que a função do livro didático no espaço 

escolar é muito mais complexa do que aparenta ser, em virtude, inclusive, das suas 

finalidades, no que se refere às metodologias aplicadas pelo professor em sala de aula: ..  

 

Muitas vezes o livro didático é a única referência para o trabalho do 

professor, passando a assumir até mesmo o papel de currículo e de definidor 

das estratégias de ensino. O livro torna-se assim um importante suporte de 

conhecimentos e de métodos para o ensino, servindo como orientação para 

as atividades de produção e reprodução do conhecimento (PAVÃO, P.3). 

 

Apesar de ser considerado geralmente como a única ferramenta de auxílio didático 

do professor, o livro oferece uma diversidade de informações que na maioria das vezes estão 

para além do conteúdo escrito sobre determinado período histórico. Além de contribuir com 

uma “designação de conteúdos”, quando não há um planejamento sistemático ou um projeto 

consolidado na escola, o livro aproxima os alunos das fontes utilizadas pelos historiadores 

para construir a história que eles irão conhecer e aprender. Imagens, textos, filmes, são 

apresentados aos alunos e também aos professores como possibilidades para a construção do 

conhecimento, o que torna o livro didático um objeto complexo, que também é fruto de 

escolhas políticas, ideológicas, teóricas e culturais.  

 
Deve-se levar em conta a complexidade desse objeto, porque o livro didático 

não é “apenas” um livro, tampouco o é no sentido mais usual do termo, para 

ser lido, da primeira a última página. O livro didático precisa ser entendido 

como parte da historia cultural da nossa civilização e como objeto que deve 

ser usado numa situação de ensino e aprendizagem, e, [...], sobretudo, 

professores e alunos. (OLIVEIRA, s.d., p. 40) 

 

A complexidade das relações que envolvem o livro didático no Brasil 

contemporâneo se dá em diversas esferas ligadas à política, ideologias, e também ao mercado 

consumidor deste material. Temos, em nosso país, um mercado editorial que vem se 

mantendo atuante em virtude, também, de programas financiados pelo Estado.  Uma das 

ações governamentais preponderantes para que se compreendam as formas de produção do 
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atual livro didático brasileiro, está consubstanciada pelo Programa Nacional do Livro 

Didático - PNLD
26

, que é um programa de aquisição e distribuição de livros didáticos para as 

escolas públicas brasileiras da educação básica. O PNLD é um programa do Governo Federal, 

existente com essa nomenclatura desde o ano de 1985
27

, porém, as ações do Estado, no que se 

refere à legislação, aquisição e distribuição desses materiais remontam aos anos de 1929. 

Muitas mudanças, transformações e adequações ocorreram com esse projeto, a partir de 1985. 

Um exemplo dessas mudanças pode ser encontrado no fato de que as indicações dos livros 

passaram a ser feitas pelos professores. Data também desse período a reutilização dos livros 

entregues aos alunos. O PNLD também passou por reformulações desde a década de 1980, 

com a definição de critérios para avaliação dos livros didáticos, a universalização da 

distribuição dos livros para o ensino fundamental, a distribuição de dicionários e a 

responsabilidade do projeto para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE. 

O processo de aquisição e distribuição dos livros didáticos hoje é pautado por 

várias etapas a serem trilhadas com fim de se obter um material de qualidade capaz de 

contribuir efetivamente com a construção cidadã dos sujeitos que tiverem contato com esse 

material, assim: 

 

O mecanismo que leva o Livro Didático até as mãos do estudante na escola 

compreende várias etapas: lançamento de edital para as editoras; avaliação 

dos livros, a cargo de especialistas recrutados nas escolas e universidades 

públicas de todo o Brasil; escolha dos livros pelos professores, mediante o 

Guia do Livro Didático; aquisição dos exemplares e distribuição dos 

mesmos sob a tutela do FNDE. (FREITAS, 2007, P.54). 

 

Desta forma, para que o projeto seja executado, se faz necessário que as escolas 

públicas de Ensino Fundamental e Médio adiram ao programa, manifestando o desejo de 

receber esses materiais. O passo seguinte é a publicação dos editais que contém as regras e 

normas para a participação das editoras. Após a abertura dos editais, as editoras que tiverem 

interesse em produzir esse material possuem um prazo para que possam se inscrever no 

processo. É interessante ressaltar que, cada disciplina (nos editais depois de 2004) possui seus 

critérios específicos de qualificação do material, bem como existe em edital os critérios 

universais de eliminação dos livros didáticos. 

Após a inscrição das editoras, os livros que forem aceitos nesse primeiro 

momento passarão por uma avaliação realizada por profissionais das suas respectivas áreas, 

que analisarão as obras didáticas a fim de perceber se estas se enquadram nos requisitos 

                                                           
26

 A partir desse momento utilizaremos as siglas que remetem ao programa para facilitar a escrita do texto. 
27

 Decreto de Lei nº 91.542, de 19/08/1985, 
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dispostos no Edital. Nesse processo, os avaliadores podem ou não excluir alguma coleção, 

bem como fazer ressalvas a algum ponto da obra. Os pareceres e ressalvas serão apresentados 

ao professor, que irá escolher os livros que serão utilizados durante três anos na sua escola. O 

contato do professor com os livros que passaram pela avaliação se dá a partir do Guia do 

PNLD, um instrumento que contém as avaliações feitas em forma de resenhas e gráficos 

quantitativos e qualitativos sobre os livros, clarificando as abordagens da obra em termos 

históricos e pedagógicos, para que o professor possa escolher de acordo com os seus projetos 

e perspectivas educacionais, bem como a partir das premissas da sua escola. Após a escolha 

realizada pelos professores da rede básica de ensino, esses realizam o pedido diretamente ao 

FNDE, que é o responsável pela aquisição desse material junto com as editoras que 

produzirão as coleções. Durante o processo de aquisição e produção do livro didático, é 

realizado também um acompanhamento acerca da manutenção da qualidade do material que 

será entregue nas escolas. Esse é um fator importante, tendo-se em vista que os livros 

entregues aos alunos permanecerão nas escolas por, pelo menos, três anos. Depois de 

realizado esse processo, os livros didáticos são entregues nas escolas e, assim, para seus 

alunos.
28

 

 

 

A avaliação destas obras foi feita por profissionais que conhecem o Ensino 

Fundamental e refletem sobre ele. Outra avaliação será realizada por 

professores e alunos e o objetivo é sempre a formação de cidadãos que 

pensem historicamente e, com isso, também, conquistem sua cidadania plena 

e ajudem a construir uma sociedade cada dia mais democrática. 

 (OLIVEIRA, s.d., p.41). 

 

 

Entender o processo que demanda as etapas do PNLD torna-se importante, pois 

esse é um programa que, sob várias perspectivas, mobiliza uma série de interesses que irão 

interagir com o processo de ensino, mas também, no mercado editorial brasileiro. Nesse 

sentido, as editoras tendem a tentar se adequar ao máximo às regras dos editais para que seus 

livros estejam presentes nos Guias que serão entregues aos professores. Ficar de fora desse 

Programa é uma possibilidade que desagrada às editoras, em virtude das perdas financeiras 

que esse processo implicaria. Além das perdas financeiras, a exclusão de uma obra didática 

poderia culminar: 

 

                                                           
28

 As informações acerca do Programa Nacional do Livro Didático podem ser encontradas em artigos científicos, 

mas também, no site do Ministério da Educação: www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico-apresentacao. 
 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico-apresentacao
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No desaparecimento de editoras e/ou em fusões de grupos editoriais. A 

instituição de uma cultura avaliativa, num contexto político democrático, 

acabou por desencadear poderosos mecanismos de reajustamento e 

adaptação do mercado editorial. Cumpre destacar que para o segmento 

voltado para as compras do setor publico importa menos a orientação 

metodológica ou a ideologia contida em uma coleção didática e mais a sua 

capacidade de vendagem e aceitação no mercado (LUCA; MIRANDA, 

2004, p.128). 

 

 

Além de um forte impacto no mercado editorial, no sentido de que os contratos 

realizados pelas editoras são extremamente vantajosos, tendo em vista a quantidade de alunos 

que serão beneficiados com o Programa, compreendemos que as regras existentes nos editais 

do PNLD, tem contribuído para a produção de livros didáticos que possam, concretamente, 

ajudar a desenvolver a formação para a cidadania dos alunos que com eles tiverem contato.  

O livro didático que não contemple os requisitos para a formação cidadã pode ser 

excluído da avaliação. Os aspectos gerais que servem de critérios para a avaliação foram 

definidos e aprimorados ao longo do processo de escolha dos livros didáticos. De acordo com 

Gatti Júnior (2007), os critérios eliminatórios foram transformados, tornando-se mais 

detalhados no que se refere aos critérios de avaliação, na sua concepção, isso ocorreu em 

virtude da LDBEN (1996), refletindo em um detalhamento maior desses critérios. No PNLD 

de 1997, os critérios eliminatórios se resumiam a: 

  
Os livros não podem expressar preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação. Os livros não podem conter ou 

induzir a erros graves relativos ao conteúdo da área, como por exemplo, 

erros conceituais. (GATTI JUNIOR 2007 apud BATISTA, 2002, p. 57). 

 

 Percebemos que, a partir do PNLD 2001, os requisitos de exclusão de uma obra 

didática serão mais detalhados, o que diminuiu o escopo de livros que pudessem disseminar 

erros de conceitos e também toda e qualquer forma de preconceito, favorecendo a produção 

de obras que, cada vez mais, estejam de acordo com os princípios que regem a educação 

brasileira com a formação para a cidadania. Esses princípios que regem os editais, no sentido 

de exclusão das obras, já representam um avanço na qualidade do material que está sendo 

ofertado aos alunos nas salas de aula. Segundo esses editais, os livros didáticos não podem: 

 
Em respeito à Constituição do Brasil e para contribuir efetivamente para a 

construção da ética necessária ao convívio social e à cidadania, a obra 

didática não poderá: 

 Veicular preconceitos de origem, cor, condição econômico-social, 

etnia, gênero, linguagem e qualquer outra forma de discriminação; 
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 Fazer doutrinação religiosa, desrespeitando o caráter leigo do ensino 

público; 

 Utilizar o material escolar como veículo de publicidade e difusão de 

marcas, produtos ou serviços comerciais. 

Quaisquer desrespeito a esses critérios é discriminatório e, portanto, 

socialmente nocivo.  

Correção dos conceitos e informações básicas. Respeitando as conquistas 

científicas da área, um livro didático não poderá formular nem manipular 

erradamente os conceitos e informações fundamentais das disciplinas em que 

se baseia, pois estará descumprindo sua função mediadora e seus objetivos 

didático-pedagógicos.(Ibid.) 

 

 

De acordo com a comparação exposta acima, conseguimos perceber um avanço 

considerável, em nível de detalhamento e profundidade, entre o que se propunha enquanto 

critérios eliminatórios comuns para o PNLD/1996 e o PNLD/2001
29

. Esses detalhamentos 

contribuem para que o processo de avaliação e aquisição das obras didáticas consiga 

desenvolver obras que sigam os preceitos básicos propostos para a educação brasileira, dentre 

eles, o desenvolvimento para a cidadania junto aos sujeitos em formação. Os critérios comuns 

de eliminação dos livros didáticos que serão adquiridos pelo Governo Federal estão 

relacionados a quatro elementos: correções de conceitos e informações básicas, que estão 

relacionadas aos materiais que formulem errado qualquer tipo de conceito, imagens e 

informações que sejam necessárias à compreensão das disciplinas científicas; coerência e 

adequação metodológicas, em virtude de ser necessário que as obras didáticas e autores 

explicitem e articulem a fundamentação teórica e metodológica no livro e, se for o caso, em 

toda a coleção, conseguindo desenvolver o pensamento autônomo e crítico dos sujeitos; 

observância dos preceitos legais, uma vez que o livro deve ser constituído de acordo com os 

preceitos legais que regem a sociedade e a educação brasileira
30

; os preceitos éticos, que 

podem ser entendidos e apresentados em editais como contribuição para a cidadania. Esses 

últimos,  como apresentamos anteriormente, estão relacionados à disseminação de qualquer 

tipo de preconceito, discriminação e doutrinação que possam ir de encontro ao caráter laico e 

democrático da educação pública brasileira. (GATTI JÚNIOR, 2007, p.31).  

A prática da avaliação das obras didáticas por profissionais que estudam e 

praticam a docência, bem como a presença desses mesmos profissionais na produção dos 

                                                           
29

 Entre esses dois programas, temos a existência do PNLD/1998 e o PNLD/1999. A titulo de amostragem 

relacionados aos avanços no que se refere aos critérios eliminatórios, optamos por não apontar as mudanças nos 

editais anteriores. 
30

 Em relação aos preceitos legais, os livros didáticos devem corresponder aos interesses existentes na 

Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), a LDBEN (BRASIL, 1996), ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), dentre outros marcos regulatórios da educação e da sociedade 

brasileira. 
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editais que regem o processo de avaliação dessas obras, contribuem para que o livro didático 

se torne não apenas a única ferramenta para o professor e para o aluno na sala de aula – 

sabemos que a realidade de algumas escolas,  em termos de material didático, está relacionada 

apenas ao livro -, mas também, um caminho para se pensar e refletir sobre a qualidade do 

ensino, do professor e sobre o que se espera do processo educacional como um todo: 

 

Como instrumento e reflexo dessa situação particular, o livro didático 

precisa atender a essa dupla exigência: de um lado, os procedimentos, 

informações e conceitos propostos nos manuais escolares devem ser corretos 

do ponto de vista das áreas de conhecimento a que se vinculam. De outro 

lado, além de corretos, tais procedimentos, informações e conceitos devem 

ser apropriados à situação didático-pedagógica a que servem. Em 

decorrência, necessitam atender ao consenso dos diferentes especialistas e 

agentes educacionais quanto aos conteúdos mínimos a serem contemplados e 

as estratégias adequadas à apropriação destes conteúdos (BRASIL, 2002, 

p.30). 

 

 

No que se referem aos livros didáticos de História, vários critérios de avaliação 

levam em consideração a especificidade desta ciência para o desenvolvimento da cidadania, 

preceito para atender as demandas do Ensino Básico. Assim, o ensino de História visa 

contribuir para que os alunos se entendam no tempo, compreendam  os diferentes processos 

históricos construídos ao longo do tempo, bem como compreendam como esses processos 

influem no presente e na forma como atuamos em sociedade. Nesse sentido, o PNLD e seu 

processo avaliativo também contribuem para o desenvolvimento do “pensar historicamente” 

dos alunos. Dentre outros aspectos, o livro didático de História “deve possibilitar ao a 

compreensão ativa da realidade, que é condição para o desenvolvimento e a formação da 

cidadania” (Ibid., p. 50), o livro se tornaria mais uma ferramenta didática para a realização do 

processo de ensino e aprendizagem no espaço escolar.  

 

3.2. Os editais do PNLD e as fontes históricas para o professor: o cinema 

 

 

O livro didático de História pode ser considerado objeto complexo, culturalmente 

construído pelas sociedades, que tem em si, em sua constituição, uma multiplicidade de 

fontes, narrativas e discursos que contribuem para o entendimento da História e assim, do 

homem no tempo. Partindo dessa perspectiva, entendemos que o livro didático de História 

oferece ao professor e ao aluno uma diversidade de informações e linguagens que fazem parte 

diretamente dos saberes histórico e pedagógico, mas também abarcam, nas suas indicações, 

recursos como o cinema, que não foram pensados diretamente como ferramenta didática, mas 
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que, por seu potencial comunicativo e de produção de sentidos, se tornou presente no espaço 

escolar, também, a partir das proposições dos autores dos livros didáticos. 

Os Editais do PNLD buscam normatizar as formas como as fontes históricas 

devem se apresentar nas coleções didáticas, isso ocorre para que, nos livros aprovados,  haja 

uma apreensão cognitiva profícua por parte dos alunos e também dos professores na 

construção do conhecimento histórico. Assim, como um dos nossos interesses neste trabalho é 

analisar como a narrativa cinematográfica se faz presente no espaço escolar, contribuindo para 

o desenvolvimento da consciência histórica dos alunos, é importante que possamos 

compreender como e se os editais do PNLD preveem algum processo de normatização da 

linguagem cinematográfica para a produção do conhecimento histórico escolar.  

Como já discutimos em capítulos anteriores, a Didática da História também se 

interessa em compreender as formas como os usos públicos da história podem auxiliar a 

orientar os alunos no tempo.  Os meios de comunicação de massa e, principalmente, o cinema, 

têm sido utilizado por muitos, mesmo em momentos de lazer, para buscar entender 

determinados fatos do passado de um dado momento social. Os efeitos de uma narrativa que, 

de certa forma, não se utiliza do rigor metodológico da ciência histórica para contar um fato 

do passado, mas que é cotidianamente utilizada para construir o saber histórico dentro e fora 

do espaço escolar, demandam reflexões sobre os impactos dessa utilização para o 

desenvolvimento da consciência histórica dos sujeitos que com ela tiver contato. 

Para que nesse primeiro momento possamos atender a esse objetivo, vamos 

analisar os editais do PNLD e suas prerrogativas para o uso e apresentação das fontes nos 

livros didáticos de história. Assim, analisamos os Editais dos anos de 2004, 2005, 2007, 2008, 

esses editais foram escolhidos em virtude de serem aqueles que contemplariam o Ensino 

Fundamental, nos anos iniciais e finais
31

, sendo o Ensino Fundamental (anos finais) o recorte 

escolhido para essa pesquisa. Além desses elementos, utilizaremos esses editais para 

compreender se houve mudanças significativas na forma como ocorrem as orientações para as 

editoras, no que se referem à produção do livro didático, no atendimento as especificidades da 

ciência histórica no que diz respeito à sua relação com o tempo, fontes, conceitos e a premissa 

de orientar os alunos e professores que tiverem contato com esse material para que se 

                                                           
31

 Vale ressaltar que iremos até o ano de 2010 em virtude de que nossas fontes, os livros didáticos, que estão 

arquivadas no Memorial do Livro Didático – PNLD na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

contemplam até o ano de 2010, para fins de delimitação de tempo e de objeto, trabalharemos com os livros que 

foram regidos por editais, a partir de 2001, para o PNLD 2004, a única exceção se dará na análise das coleções 

didáticas aprovadas no PNLD 2002, que servirá de amostragem para nossa pesquisa. 
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desenvolva a competência de pensar historicamente e assim se promova a cidadania junto aos 

sujeitos envolvidos. 

Para começarmos nossa análise, é importante que possamos compreender que os 

livros didáticos de História podem ser eliminados do processo de seleção do PNLD se não 

atenderem a uma série de elementos constantes nos Editais. Dentre esses elementos, podemos 

observar os critérios comuns de eliminação, que já foram abordados no tópico anterior, mas 

também temos a presença, no que se refere à área de História, de outros critérios que fazem 

parte da especificidade dessa ciência. Assim, no que se refere aos erros conceituais e de 

informações básicas, o livro didático de história não pode conter erros que se convencionou 

em chamar de: 

 

Anacronismo, que consiste em atribuir aos agentes históricos do passado 

razões ou sentimentos gerados no presente, interpretando-se, assim, a 

História em função de critérios inadequados, como se os atuais fossem 

válidos para todas as épocas. [...] Voluntarismo, que consiste em aplicar a 

documentos e textos uma teoria a priori, em função do que se quer 

demonstrar.[...] Nominalismo, quando a análise proposta abstrai-se de 

realidades vividas pelos sujeitos históricos, em proveito da mera descrição 

de quadros jurídicos, regulamentares ou institucionais (BRASIL, 2002, p. 

51-52). 

 

 

Além desses erros conceituais, os livros didáticos de História podem ser 

reprovados, caso haja a presença de informações incorretas ou desatualizadas. Um segundo 

critério de exclusão de um livro de história faz referência à coerência e adequação 

metodológicas. Nesse sentido, é possível perceber que uma das premissas do Edital é o 

respeito à orientação teórica e metodológica do(s) autor (ES) do livro didático, ou seja, o livro 

não será reprovado se não for de encontro com os preceitos teóricos e metodológicos dos 

avaliadores, mais sim, se as propostas não tiverem em consonância com os princípios que 

contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, assim:  

 

O ponto central da análise é a capacidade que o livro tem de propor trabalho 

adequado no plano metodológico, isto é, a forma como os conteúdos são 

desenvolvidos e como as estratégias pedagógicas são concebidas e aplicadas. 

É importante que o autor do livro explicite suas propostas metodológicas e, 

principalmente, que seja coerente com elas. Não é suficiente enunciar, de 

maneira até sofisticada, proposições metodológicas tentadoras e, no decorrer 

da exposição, continuar com as velhas fórmulas de descrever os processos 

históricos e listar atividades sem criatividade e pouco instigantes para a 

consecução dos objetivos educacionais. Ou, o que é pior, anunciar um 

método e praticar o inverso(BRASIL, 2002, p. 52). 
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Nesse critério, compreendemos que os livros que não articulem os objetivos gerais 

da aprendizagem e ensino de História com os conteúdos constantes nos livros, bem como os 

livros onde ocorra uma má coerência entre as estratégias pedagógicas desenvolvidas ao longo 

dos volumes, ou ainda, que demostre a utilização de estratégias metodológicas que 

comprometam o entendimento das práticas do conhecimento histórico e do seu processo de 

ensino e aprendizagem, estarão passíveis de reprovação no processo ou de ressalvas que 

constarão na resenha do Guia PNLD. Essas exigências são consideradas importantes, pois se 

não forem cumpridas podem comprometer o desenvolvimento de uma coleção capaz de 

promover o pensamento autônomo e crítico dos alunos em seu processo educacional.  

Ainda na área de História, encontramos a presença de critérios de exclusão no 

tópico referente à contribuição para a construção da cidadania que apresenta um reforço aos 

princípios que contribuem para um desenvolvimento ético nas relações sociais, tendo em vista 

que o livro didático é uma ferramenta importante de disseminação do saber, tanto para 

professores, quanto para alunos: 

 

- não veicular, nos textos e nas ilustrações, preconceitos que levem a 

discriminações de qualquer tipo (origem, etnia, gênero, religião, idade ou 

quaisquer outras formas de discriminação); 

- não ser instrumento de propaganda ou doutrinação religiosa; 

- despertar para a historicidade das experiências sociais, trabalhando 

conceitos, habilidades e atitudes, na construção da cidadania; 

- estimular o convívio social e a tolerância, abordando a diversidade da 

experiência humana, com respeito e interesse; 

- desenvolver a autonomia de pensamento, o raciocínio crítico e a 

capacidade de argumentar (BRASIL, 2002, p. 54). 

 

Os elementos acima grifados fazem parte do adendo existente nas concepções 

presentes no que se espera para o ensino de História e, assim, na efetiva função desta 

disciplina que está ligada a capacidade de pensar historicamente os processos ligados à 

existência dos sujeitos. Além desses elementos, o livro didático de História não pode conter 

erros graves de impressão e revisão, podendo ser solicitadas correções de falhas pontuais ou, 

até mesmo, ocorrer à exclusão no processo de avaliação. Os critérios de eliminação, os 

comuns e específicos, são importantes para que haja uma manutenção da qualidade mínima 

no que se refere ao livro didático e, assim, ao ensino de História. 

Compreendendo os elementos que não podem constituir um livro didático de 

História, podemos analisar quais critérios irão ser avaliados para qualificar uma obra didática 

para o uso em sala de aula. Nesse sentido, percebemos que os critérios de eliminação de um 

livro didático de História não definem quais tipos de fontes os autores e editoras poderão 
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utilizar na constituição desse material. Assim, entendemos que o uso ou não de determinadas 

mídias não são elementos excludentes, ou seja, podem ou não estar presentes desde que não 

incorram em erros históricos, metodológicos, ou mesmo, na disseminação de preconceitos. As 

fontes utilizadas recorrentemente por pesquisadores e professores devem, de acordo com os 

critérios eliminatórios, estar em consonância com as propostas dos editais para que as obras 

sejam “bem” qualificadas pelos avaliadores
32

. 

Desta maneira, se faz necessário compreender quais elementos se enquadram nos 

critérios classificatórios de avaliação, observando como são propostas a utilização de fontes, 

imagens e do manual do professor, para que se possa verificar como e se o cinema aparece 

nesses critérios de avaliação. 

No Edital do PNLD/2004, que se refere à aquisição de livros didáticos para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental (1º e 2º ciclos), temos a presença, nos critérios 

classificatórios, de elementos como a apresentação e discussão das fontes históricas, a 

importância do Manual do professor com os respectivos elementos constitutivos e os 

pressupostos para a utilização das imagens nesse material. Esses três elementos se 

encontram presentes em todos os editais analisados para a essa pesquisa. Analisaremos, 

portanto, como esses elementos são apresentados, verificaremos as modificações específicas 

de um ano para outro, ou ainda, se esses elementos se reportam a narrativa cinematográfica de 

forma explícita. 

No edital do PNLD/2004, as recomendações com relação à utilização de fontes 

históricas se constituem a partir da articulação entre as fontes e o conteúdo do livro didático,  

- A apresentação e efetiva discussão de fontes históricas, incorporando-as ao 

texto didático e mobilizando-as para a construção do conhecimento, são 

imprescindíveis para que o livro didático introduza os alunos na metodologia 

própria da História. 

- Textos complementares presentes no livro didático devem atender à 

pluralidade das fontes e aos mais diferentes autores, assim como à 

diversidade do elenco das habilidades, estimulando a capacidade para 

debater problemas e de produzir texto, com níveis crescentes de 

complexidade (BRASIL, 2001, p. 45). 

 

 

                                                           
32

 O livro didático que não for excluído pelos critérios comuns e específicos será aprovado pelos examinadores. 

Essa aprovação poderá conter ressalvas que serão apresentadas aos professores da educação básica nos guias que 

estes recebem para a escolha do material. Desta forma, os professores poderão escolher os livros que melhor se 

articulem com suas propostas teórico-metodológicas, mesmo que o material escolhido possua algum tipo de 

ressalva. É importante lembrar que os critérios qualificatórios eram denominados até o edital de ---  de 

classificatórios, em virtude da forma que eram apresentadas aos professores nos guias, com estrelas que 

classificavam esses livros. 
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Os elementos constantes nesse aspecto chamam a atenção para a necessidade de 

discussão sobre as fontes históricas presentes nos livros, para que estas sirvam à construção 

do conhecimento, não atuando apenas como “alegoria” metodológica no livro. Deve-se levar 

em consideração, também, a necessidade de que estas fontes sejam plurais (nesse caso, se 

referindo aos textos complementares) para que o aluno consiga ir de encontro às múltiplas 

perspectivas da própria História. Outro elemento importante nos critérios que classificam os 

livros didáticos é o manual do professor, para nós, nessa pesquisa, se constitui um elemento 

importante, já que é a partir dele que poderemos observar mais claramente quais são as 

opções metodológicas dos autores e editoras no que se refere à utilização do cinema em sala 

de aula. Segundo este Edital, um dos elementos chave para a qualificação de um bom manual 

do professor está relacionado à capacidade desse manual oferecer: “orientação teórica, 

informações adicionais, bibliografia diversificada, sugestões de leituras e de outros recursos 

que contribuam para a formação e atualização do professor” (Ibid, idem. ). 

No que se referem à utilização das imagens nos livros didáticos, o Edital faz a 

seguinte referência: 

 

As imagens e os recursos visuais devem fazer parte dos objetivos do texto, 

constituindo-se não apenas em ilustrações dos mesmos textos, mas sim em 

recursos intrínsecos à problematização e à compreensão dos conteúdos 

históricos. Assim, as ilustrações, para auxiliar na leitura e na compreensão 

dos textos, precisam estar adequadas às finalidades para as quais foram 

elaboradas; precisam ser claras, precisas e de fácil compreensão. As 

legendas devem possibilitar, efetivamente, a localização da ilustração no 

tempo e espaço, indicando época em que foi produzida, autoria, créditos e 

sua natureza. Podem também intrigar, problematizar, convidar a pensar, 

despertar a curiosidade (BRASIL, 2001, p. 45). 

 

 

Nesse tópico do Edital, encontramos um primeiro vestígio acerca do que se espera 

do tratamento que seja dado às imagens no livro didático. Compreendemos que o termo 

“imagem” se refere às imagens estáticas como fotografias, pinturas ou mesmo recortes de 

cenas de um filme, não comportando, desta maneira, a imagem em movimento. Ainda assim, 

entendemos que os direcionamentos que são realizados em edital para a utilização das 

imagens, podem, em certa medida, contribuir para a utilização dos filmes que aparecem 

indicados nos livros, isso pode ocorrer a partir de procedimentos que apontam elementos 

importantes para o trabalho com a fonte imagética constantes nos livros, mas também as 

imagens em movimento ao serem analisados elementos como, autoria, créditos, sinopse, 

observando o sentido da utilização dessas imagens, “cujo objetivo é, ao mesmo tempo, educar 

e instruir” (MAUAD, 2007, p. 111). 
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No edital PNLD/2005, que se dirige a aquisição de livros didáticos para os anos 

finais do ensino fundamental (3º e 4º ciclos) percebemos que não houve mudanças no que se 

refere e se espera do tratamento das fontes, manual do professor e a utilização das imagens 

nesses livros. Para o PNLD/2007 (1º e 2º ciclos) conseguimos perceber poucas mudanças com 

relação à utilização das fontes históricas e o manual do professor.  

A respeito das fontes históricas, além de elencar a necessidade de uma discussão 

das fontes incorporadas ao texto do livro didático e, assim, à metodologia da história, o Edital 

apresenta um adendo a esse trecho chamando atenção para a necessidade da “compreensão de 

como se produz esse conhecimento e as garantias de certa objetividade” (BRASIL, 2OO5, p. 

52), ou seja, além de apresentar e discutir as fontes no livro didático, os autores destes 

precisam, a partir desse edital, demonstrar, na utilização dessas fontes, como se produz o 

conhecimento histórico para que haja uma garantia de objetividade na construção desse 

conhecimento. O fato de o aluno poder compreender como se “faz” história a partir das 

fontes, pode vir a contribuir para o desenvolvimento de uma visão crítica acerca das 

informações adquiridas em outros meios, que não seja apenas o escolar. 

Com relação à utilização das imagens nos livros, este edital não apresenta 

mudanças em relação aos anteriores. A discussão sobre a relevância do Manual do professor, 

entretanto, se apresenta de forma mais profunda, visando, possivelmente um diálogo mais 

contundente entre autor/editora e o professor do ensino básico, desta forma, além dos 

elementos constantes nos editais anteriores, o edital do PNLD/2007 espera que os manuais 

dos professores também possam: 

 

O manual do professor deve deixar clara a opção teórica e metodológica do 

autor, fornecer bibliografia diversificada e outros recursos que contribuam 

para a formação do professor, e, ainda, trazer orientação visando à 

articulação dos conteúdos do livro entre si e com outras áreas de 

conhecimento. Deve ainda apresentar potencialidades do livro didático, 

variedade de caminhos que podem ser seguidos a partir dos recursos 

apresentados no livro e trazer informações complementares às legendas das 

imagens constantes no livro, incentivando o professor a iniciar seus trabalhos 

– como mais uma opção – pelo debate destas. Além disso, é desejável que o 

manual estimule o professor a compreender a leitura docente como parte 

constitutiva das suas condições de trabalho e que seu local de atuação 

(cidade, bairro, sítio) deve e pode ser utilizado como fonte de recursos e 

materiais didáticos por meio dos seus museus, arquivos, praças, meio 

ambiente, e toda a cultura material aí envolvida (jornais, roupas, objetos 

etc.). Deve conter proposta e discussão sobre avaliação da aprendizagem e 

sugestões de atividades e de leituras para os alunos(BRASIL, 2005, p. 52-

53). 
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Conseguimos perceber que o manual do professor ganha mais detalhes a serem 

observados pelos avaliadores a partir desse edital. Propõe-se que, com o manual, o professor 

do ensino básico possa ser estimulado a utilizar e transformar uma diversidade de fontes em 

materiais didáticos para a sala de aula. Essas fontes estariam presentes também na cultura 

material da sociedade, na qual o professor e o aluno estão inseridos, o que possibilitaria uma 

leitura de mundo importante para o desenvolvimento de consciência histórica dos sujeitos no 

sentido de que esses se percebem enquanto indivíduos participantes dos processos históricos 

da sociedade, compreendendo também suas relações temporais. 

No Edital PNLD/2008, referente aos anos finais do Ensino Fundamental, 

percebemos a permanência das propostas constantes em outros editais para a apresentação e 

discussão das fontes históricas. Em relação às imagens, o texto só se altera em virtude da 

exigência da “nitidez” dessas imagens na impressão do livro didático de História. O manual 

do professor sofre uma pequena mudança com relação ao texto do PNLD/2007. Para o 

PNLD/2008, temos a recomendação de que “o manual do professor deve ser elaborado com  a 

participação do autor do livro”( BRASIL, 2006, p. 47-48)  

A partir das análises dos critérios qualificatórios das obras didáticas, com a 

observação de elementos importantes para o trabalho do professor de história, como as fontes 

históricas, as imagens e o manual do professor, podemos fazer algumas ponderações 

relacionadas à temática da nossa pesquisa. Todos os editais analisados preveem que as fontes 

históricas que serão utilizadas nos livros didáticos de história contribuam para que o aluno 

consiga compreender os elementos metodológicos do trabalho do historiador, essas fontes, ao 

serem propostas, precisam ser discutidas e incorporadas aos conteúdos presentes no livro, de 

modo que não sirvam apenas como “alegoria” ou “ilustração” na produção do saber histórico. 

Esse se apresenta como um fator importante de reflexão, tendo em vista que não 

necessariamente o livro deva abarcar todos os tipos de fontes, mas que possam ser 

selecionadas aquelas que possibilitem a discussão e a produção do conhecimento histórico 

dentro e fora da sala de aula, junto aos alunos que tiverem contato com esses materiais. As 

fontes históricas, por sua vez, são condicionantes do trabalho do historiador. Sua presença 

denota o processo de cientificidade da própria ciência histórica e possibilita, ao aluno e ao 

professor, um contato mais próximo com diferentes meios de conhecimento do passado. 

Ao analisarmos os elementos constantes no Edital, principalmente, aqueles que 

dizem respeito à utilização de imagens nos livros didáticos, podemos compreender que a 

normatização dessas imagens nos livros didáticos vai, em certa medida, servir para definir um 

determinado formato de fontes imagéticas, ou seja, a abrangência dessas normatização se 
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dará, de forma direcionada para imagens como fotografias, pinturas, caricaturas, tendo em 

vista que o livro didático comporta esse tipo de suporte imagético, diferentemente do cinema, 

que apesar de ser imagem, se configura enquanto imagem em movimento, cabendo apenas a 

sua indicação (que não está prevista de forma prescritiva em edital).  

Apesar dessa aparente incongruência, no que se refere aos elementos de 

identificação e utilização das fontes imagéticas nos livros, percebemos que a proposta do 

Edital, indiretamente, pode contribuir para o direcionamento e utilização das fontes 

cinematográficas nos livros didáticos, uma vez que preveem a “problematização e a 

compreensão dos conteúdos históricos” (BRASIL, 2002, p.56), bem como, a “localização da 

ilustração no tempo e no espaço” (Ibid, idem.). Esses elementos apontados no Edital são de 

grande importância para a análise das fontes imagéticas, porém, cada tipo de imagem pode 

requerer problematizações próprias, que estão ligadas à especificidade de suas produções, 

sejam elas as fotografias, ou mesmo a narrativa cinematográfica. Existe uma complexidade 

própria na utilização desse material, que necessita de abordagens e análises mais detalhadas 

por parte do professor de História. 

Nesse sentido, o Manual do professor, que é um livro que contém todas as 

informações do livro didático do aluno, além de direcionamentos relacionados à coleção 

didática e questões teóricas e metodológicas do ensino de história, pode ser percebido 

enquanto um material importante para o direcionamento de atividades que estimulem o 

diálogo com fontes presentes em todo o livro didático. O manual do professor pode contribuir 

para o direcionamento da forma como determinadas imagens (estáticas ou em movimento) 

podem ser articuladas para alcançar o objetivo da realização da aprendizagem histórica a 

partir de um diálogo com as fontes, e assim, com toda a cultura material presentes na vida 

prática dos alunos e que também são utilizadas para a construção do conhecimento histórico 

escolar, em que os livros didáticos se apresentam como um dos meios importantes para a 

realização desses objetivos. 

Entendemos, portanto, que os editais do PNLD analisados para este trabalho não 

contemplam diretamente o cinema a partir das especificidades dessa narrativa, mesmo que 

muitos livros didáticos proponham a utilização desse recurso visual como forma de 

aprofundamento do conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula. Nesse sentido, a 

partir da perspectiva dos editais, os filmes não podem ser considerados fator de exclusão e 

nem de qualificação das obras didáticas, mas continuam sendo propostos como uma forma 

importante de conhecimento e reflexão sobre o passado. Apesar de o cinema não aparecer em 

uma categoria específica, o Edital pode contribuir para as análises dos avaliadores, pelo 
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menos, no que se espera da utilização de imagens para a produção do conhecimento histórico 

escolar.  

Desta forma, analisar como os livros didáticos propõem a utilização do cinema em 

sala de aula pode contribuir para pensarmos, inclusive, os usos públicos que são feitos da 

história fora do espaço escolar, a partir dos filmes que são produzidos e que representam as 

demandas das sociedades e influenciam a consciência histórica dos sujeitos, mas, também, 

para refletirmos sobre como essa narrativa, ao adentrar no espaço escolar por meios 

legitimados e estabelecidos como o livro didático, podem nos ajudar a compreender o que faz 

a história e o ensino de história com as narrativas que são construídas pela sociedade sobre 

seu próprio passado. Esse se torna um ponto crucial para compreendermos como o ensino de 

História contribui para uma organização da orientação temporal dos sujeitos, desenvolvida a 

partir do processo de formação histórica da cada um, que ocorre em multiplicidade de 

espaços, e não se restringe somente à escola. 

 

3.3. Os livros didáticos e as proposições de utilização dos filmes na produção do 

conhecimento histórico 

 

 

Ao analisarmos os editais que passaram a conduzir o processo de avaliação, 

aquisição e escolha dos livros didáticos para o Ensino Básico brasileiro, pudemos desenvolver 

compreensões que nos levam a concluir que esses editais estabelecem critérios que precisam 

ser atendidos pelas editoras, para que padrões de qualidade sejam garantidos e mantidos nas 

coleções didáticas. Vimos que existem critérios que são comuns a todos os livros de todos os 

componentes curriculares, mas também, há critérios específicos a cada disciplina, o que nos 

leva a perceber que, no caso da História, esses que precisam ser analisados dentro dos 

pressupostos teóricos e metodológicos da ciência histórica.  

A partir da analise dos editais do PNLD para o Ensino Fundamental entre os anos 

de 2004 a 2008 (quatro editais), conseguimos perceber que o nosso objeto de estudo, o 

cinema, não é contemplado em edital de uma maneira direta, mas ainda assim, podemos 

diagnosticar analisar e comparar as utilizações desses materiais a partir das formas como as 

obras didáticas recomendam suas utilizações como fontes históricas que precisam ser tratadas 

a partir de suas respectivas especificidades. Conforme discutimos no segundo capítulo, o 

filme é uma narrativa que pode ser alçada a condição de fonte para o historiador, podendo, 

inclusive, produzir sentidos que estejam relacionados mais com a sociedade que a produziu, 

do que necessariamente ao fato do passado que está sendo representado. Desta forma, 
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perceber a proposta de utilização de filmes como fontes históricas, nas coleções didáticas de 

História, contribui para entendermos como o cinema está sendo problematizado nesse 

material e como suas potencialidades estão sendo exploradas de modo a promover o 

desenvolvimento de patamares qualitativamente bons de consciência Histórica. 

Para nossa pesquisa, delimitamos como recorte para as fontes a serem analisadas, 

coleções digitalizadas na íntegra e disponíveis para pesquisa no acervo do Memorial PNLD, 

que contempla coleções didáticas dos anos de 1997 a 2010. Desse amplo recorte disponível, 

decidimos realizar nossa pesquisa a partir do primeiro Edital de Convocação, lançado no ano 

de 2001, para o PNLD 2004, em virtude de que a partir desse edital, são encontrados critérios 

explícitos referentes à utilização de fontes históricas como recursos que deveriam existir nas 

coleções, com o fim de auxiliar na construção do conhecimento histórico junto aos alunos. É 

também a partir desse edital que vemos critérios relacionados com o uso de imagens como 

fontes nas coleções didáticas. 

 Ainda nesse recorte, devido a grande quantidade de livros disponíveis para a 

pesquisa, resolvemos analisar as coleções do Ensino Fundamental, 3º e 4º ciclos, que foram 

aprovadas pelo PNLD nos anos 2005 e 2008, para que assim, pudéssemos realizar análises 

qualitativas e comparativas dos usos do cinema nessas obras em anos distintos de aquisição 

do programa.  

Nesse sentido, foram analisadas cinco coleções didáticas que foram aprovadas nos 

anos acima citados. Nessa análise, além das propostas de atividades com filmes para os 

alunos, também foram observados os encaminhamentos metodológicos das atividades para o 

professor, bem como os encaminhamentos teóricos, no que se refere à utilização das imagens, 

de acordo com os preceitos metodológicos da ciência histórica. Esse levantamento foi 

possível a partir da investigação do Manual do Professor, que, como observamos nos editais, 

é um material de auxílio ao professor, podendo ser um meio de percebermos como os filmes 

são propostos para serem utilizados na construção do conhecimento histórico em sala de aula.  

Para compreendermos de forma mais clara quais coleções foram analisadas, 

vejamos a tabela a seguir, contendo nome das coleções, autores e anos de participação no 

PNLD. 
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COLEÇÃO ANO/PNLD EDITORA 

COLEÇÃO HISTÓRIA E VIDA 

INTEGRADA 

2005 

2008 

EDITORA ÁTICA 

COLEÇÃO SABER E FAZER 

HISTÓRIA 

2005 

2008 

EDITORA SARAIVA 

COLEÇÃO DIÁLOGOS COM A 

HISTÓRIA 

2005 

2008 

EDITORA DIMENSÃO 

EDITORA POSITIVO 

COLEÇÃO HISTÓRIA EM 

DOCUMENTO: IMAGEM E 

TEXTO 

2005 

2008 

EDITORA FTD 

COLEÇÃO HISTÓRIA 

TEMÁTICA 

2005 

2008 

EDITORA SCIPIONE 

Quadro 01 – Coleções didáticas 

Conforme apresentamos no quadro acima, usamos ao todo cinco coleções que 

foram aprovadas para o PNLD dos anos 2005 e 2008. Percebamos que foram elencadas 

coleções que foram aprovadas nas duas edições analisadas (2005 e 2008), a fim de que 

possamos problematizar alterações e permanências nas formas de se propor os trabalhos com 

filmes de uma edição para a outra. 

Para compor os dados e tentar responder como o cinema, narrativa construída fora 

do espaço escolar com a qual os alunos possuem ou podem possuir contato cotidiano, pode 

ser analisado a partir de um instrumento pedagógico como o livro didático, precisamos pensar 

as indicações fílmicas nas coleções de História como meios capazes de compreender os 

caminhos que são oferecidos para o desenvolvimento de uma consciência histórica junto aos 

alunos, de forma que possam orienta-los de forma organizada em suas respectivas 

compreensões sobre o passado, bem como em suas ações no presente e no futuro. Para tanto, 

verificamos nos livros que faziam parte dessas coleções elementos relacionados às propostas 

de utilização de filmes nas atividades dos alunos, bem como os direcionamentos que foram 

realizados para o professor, no que se refere à utilização dessas imagens para a construção do 

saber histórico a partir do manual do professor.  

Buscamos compreender, também, como os avaliadores dessas obras didáticas se 

posicionaram metodologicamente no tocante às referências que fizeram à utilização dessa 

narrativa, mesmo com a falta de uma obrigatoriedade explícita de utilização desse tipo de 
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fonte no livro didático de História. Como já afirmamos anteriormente, os filmes se 

configuram enquanto uma linguagem produzida majoritariamente fora do espaço escolar, 

sendo estas imagens cinematográficas destinadas, na maioria dos casos, à informação de um 

grande mercado consumidor, onde se prioriza principalmente o entretenimento e os anseios do 

mercado cinematográfico. Nas nossas análises, buscamos perceber quais as perspectivas 

implícitas nessas recomendações de uso do cinema em sala de aula, no que se refere à 

produção do conhecimento histórico escolar, e, assim, objetivamos traçar um quadro da 

influência dos meios de comunicação de massa na construção do saber histórico das 

sociedades. 

Vale ressaltar que não estamos julgando o quanto de “verdade histórica” se 

apresenta nas produções cinematográficas indicadas, mas sim as formas como elas são 

abordadas na proposta pedagógica desenvolvida nas coleções. Interessa-nos saber se o livro 

didático comporta problematizações e reflexões que se distanciem do que é comumente visto 

como problemas para o uso do cinema em sala de aula, que estão ligados aos erros históricos, 

aos anacronismos, ao potencial de ilustração que esse material possui. Sabemos que essas são 

discussões importantes, mas que, possivelmente, precisam ser empreendidas a partir de uma 

educação do olhar dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem ao travarem contato 

com esse suporte narrativo, ou seja, tentamos perceber os encaminhamentos nas propostas, no 

sentido de buscar compreender se as propostas dos livros didáticos também levam em conta o 

arcabouço cultural dos alunos e professores, na forma de conhecimentos de mundo que foram 

e são desenvolvidos antes (ou fora) do contato com a escola, e que os fazem, aprender história 

a partir de outras fontes de informação como é o caso dos filmes. Vamos às análises e 

diagnósticos. 

O primeiro ponto que podemos levar em consideração no que se refere às cinco 

coleções analisadas é que em todas, em maior ou menor medida, podemos encontrar 

indicações de filmes para serem utilizados em sala de aula. Essas indicações podem ocorrer 

sob o formato de atividades diretamente recomendadas aos alunos, mas também, de 

indicações de usos de filmes direcionadas para o professor a partir dos encaminhamentos do 

Manual do Professor, como forma de contribuir para o desenvolvimento dos conteúdos 

escolares a partir dos recursos da visualidade. Esse dado pode servir como primeiro fator 

investigativo para que percebamos a importância desse tipo de material como auxílio ao 

professor e ao aluno, tendo em vista que as imagens em movimento despertam o interesse das 

pessoas, independentemente dessas estarem vinculadas ao espaço escolar e, em certa medida, 

contribuem para uma sensação de “teletransporte” (GAUDREAULT; JOST, 2009, p. 110) dos 
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sujeitos a espaços os quais não conseguiriam estarem presentes. Partindo dessa primeira 

constatação, observemos a imagem a seguir: 

 

 

 

                               Quadro 02 – Distribuição de filmes nas coleções 

 

De acordo com o gráfico acima, percebemos que, das cinco coleções analisadas, 

apenas uma coleção
33

 fazia referência ao filme, apenas no livro do aluno, a partir de 

atividades direcionadas. Nas outras coleções, podemos encontrar indicações de filmes tanto 

no livro do aluno, quanto no Manual do professor. Em alguns casos, o Manual do Professor 

apenas realiza indicações de filmes como forma de reforço de material didático para o 

docente. 

A coleção História e Vida Integrada (PILETTI, 2002/2005) foram aprovadas nos 

editais do PNLD dos anos de 2005 e 2008. Nos dois anos analisados, esta coleção passou por 

poucas modificações. Foram detectadas indicações de filmes em atividades que propõe 

propiciar discussões e reflexões junto aos alunos, acerca dos conteúdos pospostos para serem 

ministrados. Nessa coleção, foram encontradas atividades que recomendam a utilização de 

recursos audiovisuais, principalmente, nas atividades do livro do 8º ano
34

 (hoje 9ºano), se 

relacionando com conteúdos voltados para os períodos de conflitos mundiais como a Guerra 

do Vietnã e a Segunda Guerra Mundial, como podemos ver a seguir: 

                                                           
33

 Coleção História em Documento e Imagens. 
34

 No período da coleção de 2005, o ensino fundamental se dava em 8 anos, a partir de 2006, com a sanção da 

Lei nº 11.274,  o ensino fundamental passou a ser de 9 anos, devendo ser implantado até o ano de 2010. Em 

algumas coleções do PNLD 2008, encontramos as duas nomenclaturas nas capas de alguns livros.  

0 

1 

4 

Distribuição de indicações de 
filme nas coleções 

Apenas Manual
Professor

Apenas Livro Aluno

Livro Aluno e Man.
Professor
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A atividade do livro tem como proposta uma articulação do que foi visto em sala 

de aula, a partir dos conteúdos discutidos, com a narrativa dos filmes indicados, como uma 

forma de contribuir para a compreensão dos alunos acerca do conhecimento construído em 

sala de aula. Percebemos que esta é uma atividade a ser realizada fora do ambiente escolar, e 

que prevê uma série de condições aos alunos para que ela seja realizada, entre elas a 

possibilidade de se encontrar ou não os filmes recomendados (e que não foram explicitamente 

relacionados) para locação. De acordo com o Manual do Professor dessa coleção, o interesse 

nessa atividade refere-se à possibilidade do “aluno a ampliar seus conhecimentos sobre a 

Guerra do Vietnã, incorporando ao seu estudo a análise de determinadas visões apresentadas 

por alguns filmes.” (PILLETI, 2002, p.64). Assim, a proposição desta atividade abre espaço 

para compreendermos que o filme, ao ser utilizado enquanto uma narrativa histórica,  

possibilitaria, como já abordamos anteriormente, o exercício da construção de diferentes 

olhares para o entendimento do passado. Também podemos constatar que os direcionamentos 

das atividades são pouco problematizados, sugerem aos alunos o contato com as narrativas 

fílmicas a partir de fora do espaço da escola, portanto, sem a mediação do professor, o que 

pode contribuir para o desenvolvimento de uma perspectiva histórica desorganizada sobre 

esses acontecimentos, refletindo nos patamares de consciência histórica desenvolvidos com a 

aprendizagem dos alunos. 

Apenas no Manual do Professor, a coleção História e vida integrada oferece uma 

lista de filmes que se relacionam com os conteúdos trabalhados nas unidades dos livros 

didáticos como forma de apoio para o trabalho do professor. No texto do Manual, 

encontramos, em ambos os anos analisados, uma explicação sobre a intenção dos autores de 

Figura 01 – Atividade com filme no livro didático (PILETTI, 2002, P.115) 
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disponibilizarem uma diversidade de materiais, entre eles o cinema, para o suporte didático de 

atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Essa explicação, ao mesmo tempo 

que pode vir a instigar o professor, também alerta quanto ao uso desses materiais em sala de 

aula:  

 

Com a intenção de possibilitar a realização de trabalhos com fontes 

audiovisuais em sala de aula, indicamos alguns vídeos, sites da internet e 

CD-ROM relacionados aos conteúdos dos capítulos deste volume. Em 

relação aos vídeos, escolhemos obras de temática histórica, de caráter 

literário, de ficção com conteúdo histórico, desenhos animados e 

documentários. Eles constituem recursos didáticos significativos e podem 

ajudar a compreender o contexto e a realidade que representam. É 

importante que o professor alerte os alunos sobre a forma como 

acontecimentos e personagens históricos são construídos. 

Vale lembrar que mesmo os documentários nem sempre seguem os 

métodos da pesquisa histórica, constituindo muitas vezes uma 

interpretação livre do passado ou do presente. As obras indicadas, quase 

sempre encontradas em videolocadoras, refletem o pensamento de quem as 

concebeu e realizou. 

Sugerimos que o professor, antes da exibição de um filme procure 

contextualizar a obra e indique aos alunos a relação entre ela e o conteúdo 

estudado. Após a projeção, poderá discutir com a classe aspectos como o 

trabalho de direção, de montagem, dos atores, da cenografia, da 

fotografia, da trilha sonora, etc. (PILETTI, 2002, p.19-20) [grifos nossos]. 

 

 

A partir desse fragmento, percebemos que, apesar de não haver uma grande 

quantidade de indicações de filmes para os alunos no livro didático, nem, tampouco, as 

atividades direcionadas aos alunos envolvam a utilização dos filmes na escola, o Manual do 

Professor apresenta uma diversidade de filmes que podem ser trabalhados em sala de aula, 

realizando encaminhamentos sobre conhecimentos necessários para que os alunos possam 

compreender o filme enquanto uma narrativa que possui especificidades a serem levadas em 

conta, no que se refere à produção de conhecimento histórico. Para os autores, essa narrativa 

trás em si, na sua forma de representar o passado, uma diversidade de interesses e 

mecanismos que lhes são próprios e que precisam ser observados (e mediados) pelo professor 

e pelo aluno, para que a experiência extrapole o impacto causado pela sensação de realidade 

causada pela visualidade do cinema. Percebemos também uma categorização tipológica nas 

indicações de filmes propostas pelos autores.  

Como discutimos no segundo capítulo, existe uma predileção por parte de 

professores/historiadores por filmes que possuam uma temática histórica. Vale ressaltar que o 

autor chama atenção aos documentários que transmitem uma sensação de realidade mais forte 

ao expectador, mas que precisam ser vistos também enquanto produções que, além de 
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poderem não seguir o rigor dos preceitos da ciência histórica, possuem interesses, recortes, 

jogos de câmera, que podem denotar as intencionalidades políticas e ideológicas de quem o 

produz. As indicações de filmes nos livros didáticos se relacionam diretamente com as 

proposições de “divisão” dos filmes de temática histórica, proposta, por exemplo, por Nova, 

que classifica os filmes entre outras categorias em filmes de época, biografias, ficção 

histórica (1996) 
35

. 

Sabemos que os livros didáticos que serão destinados às escolas públicas 

brasileiras passarão por um processo de avaliação que vai, entre outras coisas, analisar a 

qualidade destas coleções, sob a ótica de vários critérios que já foram abordados 

anteriormente, entre eles, a forma como as fontes históricas são apresentadas e trabalhadas em 

toda a coleção. Para a coleção em questão, História e Vida Integrada, observamos as resenhas 

encontradas nos Guias de Livro Didático (BRASIL, 2007/2004), que foram encaminhadas 

para os professores do ensino básico. Percebemos que, no que concerne a utilização da 

narrativa fílmica e, assim, à utilização de novas linguagens e fontes na sala de aula, os 

avaliadores apontaram tais usos como elementos positivos, que podem contribuir para o 

desenvolvimento do saber histórico:   

 

Também são discutidas várias linguagens possíveis como recursos didáticos 

nas aulas de História: a poesia, o cinema e a música, jornais revistas e a 

internet. Todavia priorizar o uso de imagens requer uma preparação 

específica do professor, por isso há, no Manual do Professor, sugestões de 

leituras que poderão ser realizadas. Há igualmente sugestão de bibliografia 

específica para o professor [...] Mas o manual é limitado quanto a 

explicitações e discussões sobre as concepções históricas e metodológicas 

que orientam a obra e sobre como proceder no processo de utilização de 

fontes históricas ou de linguagens diferentes em sala de aula(BRASIL, 2007, 

p. 98) [grifos nossos]. 

  

 

Nessa resenha, apesar de a utilização de linguagens diferenciadas ser apontada 

como fator positivo, percebemos que foram mencionadas pelos avaliadores limitações com 

relação às orientações sobre questões teóricas e metodológicas para o trabalho do historiador, 

principalmente, ao se trabalhar com linguagens tão complexas quanto o como o cinema, o que 

demonstra a necessidade de conhecimentos teóricos mais aprofundados para o tratamento, 

utilização e problematização dessas linguagens, tanto para o aluno, quanto para o professor, 

para que a utilização desse material possa orientar a compreensão, também da relação entre 

                                                           
35

 Essa categorização dos filmes históricos foi discutida no segundo capítulo deste trabalho. 



126 
 

passado e presente, e assim do desenvolvimento da consciência histórica junto aos sujeitos 

envolvidos. 

A segunda coleção analisada, Saber e Fazer História (COTRIM, 2002/2005), 

também recomenda filmes como forma de contribuição no desenvolvimento do conhecimento 

histórico.  A maioria das indicações aparece no livro a partir de um box ao final das unidades, 

em Para saber mais, além de indicações de filmes, também podem ser encontradas sugestões 

de livros e sites da internet para a complementação do conteúdo da unidade. O contato com 

essas indicações é realizado, também, diretamente ao aluno. 

 

 

 

 

 

 

Em alguns momentos, encontramos algumas atividades que se relacionam 

diretamente com os filmes indicados nesse box. Nesse sentido, se faz notório que a coleção 

Saber e Fazer História, nos anos analisados, não possui mudanças expressivas em sua 

estrutura, mantendo a recomendação de filmes, tanto no livro do aluno, quanto no Manual do 

Professor. No Manual dessa coleção didática, encontramos informações gerais acerca da 

utilização das fontes históricas disponíveis no livro didático para o professor, apresentando 

problematizações iniciais e recomendações de leituras para que o trabalho com esse material 

possa se desenvolver de forma satisfatória: 

 

 

A pesquisa histórica lida com diversos tipos de fontes em suportes variados, 

e é preciso levar em conta as especificidades do trabalho com esses 

materiais. O domínio de técnicas e linguagens aplicáveis a documentos de 

diferentes tipos (escritos, iconográficos, orais, musicais, etc.) requer um 

exercício constante e recorrente de pesquisa, não havendo uma fórmula 

única para lidar com eles. A recomendação de caráter mais geral é jamais 

encarar os documentos como reflexos da “verdade”, pois todos são partes 

constitutivas das relações e das realidades sociais (COTRIM, 2005, p. 6) 

[grifos nossos] 

 

Figura 02 – Sugestões de filmes no livro didático (COTRIM,  2002   , p.99) 
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Percebemos, nesse trecho, que o autor já realiza uma pequena discussão acerca da 

multiplicidade de exigências para o trabalho com as fontes históricas e à necessidade de 

pesquisa constante por parte do professor, alertando de forma implícita que o livro didático 

direciona, mas também se faz necessário uma atualização constante do professor do ensino 

básico, para que este possa ser capaz de utilizar essas fontes de uma forma que as atividades, 

trabalhos em grupo e mesmo conteúdos estejam relacionadas com os preceitos da ciência 

histórica, possibilitando, assim, melhores problematizações acerca da construção de visões 

críticas sobre o que seria “verdade” na história, bem como dos documentos, suas 

representações e intencionalidades.  

Além de fazer apontamentos sobre as fontes históricas que, como vimos, estão 

previstos em edital e tem como uma das finalidades a apreensão de como se realiza o trabalho 

do historiador para a produção do conhecimento histórico, o autor do livro realiza uma 

discussão específica sobre a utilização dos filmes em sala de aula, indicando um roteiro de 

trabalho e bibliografia, para que o professor possa realizar essas atividades de acordo com os 

preceitos da história:  

 

 

Antes de recomendar um filme, o professor precisa, obviamente, tê-lo 

assistido e analisado, considerando a necessidade de um trabalho de 

contextualização do filme junto aos alunos [..] Para a análise de um filme, 

em primeiro lugar, é conveniente considerar que o autor (diretor) fez um 

recorte da realidade, observou-a sob determinado ângulo e fez seleções. Essa 

atitude contribui para a análise do “lugar social” de quem produz uma obra. 

Em seguida, pode-se refletir sobre a forma de narrativa, diferenciada quando 

se trata de obras ficcionais ou de documentários, devem-se observar, por 

exemplo, as imagens, os diálogos, as legendas, as falas em off, etc.. Todos 

esses recursos revelam opções diversas na maneira de contar uma história 

(COTRIM, 2005, p.9). 

 

A coleção Saber e Fazer História propõe, no Manual do Professor, para a análise 

e assim utilização dos filmes, pelo menos duas abordagens, uma que separa os filmes 

ficcionais e documentários que, como vimos, faz parte do processo de classificação dos filmes 

com temática histórica, e outra, uma abordagem para o filme voltada, também, para a análise 

da especificidade da narrativa cinematográfica.  

Isso ocorre quando percebemos possíveis problematizações a partir do 

entendimento das relações entre som, cor, movimento, direção, que são elementos importantes 

para a realização da análise e da utilização de um filme em sala de aula. Além desses 
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elementos, o Manual do Professor também oferece um roteiro de trabalho sobre a realização 

de atividades que possam utilizar o cinema enquanto recurso para aulas.  

Nesse roteiro são delineados pelos autores dos livros didáticos elementos como: 

assistir ao filme após o conteúdo ter sido iniciado; desenvolver junto aos alunos uma ficha 

técnica com informações sobre a produção e direção do filme; registrar os elementos e 

personagens mais significativos; tentar perceber se a história narrada pode se relacionar com o 

conteúdo estudado em sala de aula e por fim, o roteiro recomenda a realização de um texto 

crítico sobre o filme (Ibid., Id.). Esse roteiro, pela proposta, pode se tornar um mecanismo 

importante para o desenvolvimento de um olhar crítico acerca das informações que são 

representadas em película, tendo em vista que o aluno pode começar a compreender que os 

filmes narram o passado, mas os diretores e mesmo as personagens e o roteiro possuem um 

lugar de fala, que pode questionar e representar muito mais o presente em que vivemos do que 

o passado que se busca representar.  

No que se refere à avaliação da coleção a partir das resenhas encontradas nos 

Guias de Livro Didático, percebemos que, nas análises, a utilização dos filmes foi apenas 

apontada como existentes na coleção em seção específica (Box Para saber mais) e no Manual 

do Professor que, “contém objetivos, comentários e sugestões de trabalho para o professor, 

com excertos de especialistas sobre temas específicos, discussões de caráter historiográfico, 

sugestões e comentários de filmes” (BRASIL, 2004, p.166).  

Percebemos nessa coleção o interesse em se indicar fontes diversas para 

complementar o trabalho do professor na sala de aula, o que poderia levar, também, o aluno a 

refletir de maneira crítica acerca dessas fontes. Esta coleção direciona para uma pequena 

reflexão metodológica do uso do cinema em sala de aula, propiciando ao professor um olhar 

inicial para essa forma de atividade em sala de aula. Além desses elementos, a coleção oferece 

ao professor, como complemento, indicações bibliográficas que possam contribuir para a 

capacitação do profissional docente na utilização desse material, o que pode denotar uma 

dificuldade em se trabalhar com narrativas e linguagens diferenciadas para a História. 

A coleção Diálogos com a História (2002, 2005) é uma coleção que também se 

utiliza de filmes enquanto fontes para o trabalho do professor e aprendizagem do aluno no 

espaço escolar. Faz-se necessário destacar que, diferentemente das outras coleções já 

analisadas, foram encontradas formas de abordagens distintas entre os anos dessas coleções 

no PNLD, isso no que se refere aos filmes e suas problematizações. No PNLD 2005, 

encontramos na coleção, apenas as indicações de filmes, sem maiores questionamentos, ou 

mesmo proposições de atividades, enquanto que no PNLD 2008, podemos observar atividades 
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que problematizam essas indicações para os alunos, contribuindo para uma relação direta 

entre o conteúdo do livro e as indicações. 

Na coleção de 2005, observamos o seguinte padrão de propostas de filmes: 

 

 

Percebemos que, assim como outras coleções já analisadas, é possível 

encontrarmos “um padrão”, nas indicações que propõe como forma de complemento e apoio 

uma diversidade de material, como historiografia (livros) e filmes, que se configuram em duas 

formas narrativas distintas, e com acessos ao material, diferenciados. Percebemos, entretanto, 

que para o PNLD 2008, além das indicações em Box específicos ao final das unidades, os 

filmes passaram a ser problematizados em algumas atividades. Vejamos a próxima figura:  

Figura 03 – Sugestões de filmes no livro didático (ALVES; BELISÁRIO, 2002, P.59) 
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Figura 04 – Atividade com filme no livro didático (ALVES; BELISÁRIO, 2005, P.69) 
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A atividade acima proposta foi retirada do livro do 5º ano, com uma 

peculiaridade: essa atividade, traz ao aluno e também ao professor reflexões que partem de 

considerações teóricas específicas, relacionadas ao trabalho com as fontes, no caso o cinema, 

que ocorre a partir, entre outras coisas, de uma citação do historiador Marc Ferro, considerado 

um precursor da utilização do cinema enquanto documento para o trabalho do historiador, o 

que é interessante, mas ao mesmo tempo se mostra incipiente tanto para o aluno, quanto para 

o professor, que acaba tendo contato com apenas uma frase do pensamento de Ferro acerca do 

trabalho do historiador com o cinema. É comum encontrarmos no Manual do Professor, 

encaminhamentos e orientações sobre as atividades que são propostas nos livros. Com relação 

especificamente a condução desta atividade, não foram sugeridas outras formas de trabalho ou 

mesmo um aprofundamento na reflexão teórica do autor citado. Outro ponto interessante 

percebido nesta coleção é que no decorrer do livro do 5º ano foram realizadas analises e 

críticas de alguns filmes, que foram feitas ou pelas próprias autoras, ou foram tirados de sites 

que discutem e realizam críticas sobre cinema. Como os conteúdos tratados nessa série estão 

voltados para o ofício do historiador e também ao mundo antigo, foram realizadas análises de 

filmes que se configuram na categoria dos “históricos”, entre eles, Alexandre (STONE, 2004), 

Gladiador (SCOTT, 2000) e Tróia (PETERSEN, 2004), como podemos ver na imagem a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possivelmente, analisar as críticas realizadas aos filmes, pode se traduzir no uso 

de uma importante fonte para a compreensão do impacto das obras cinematográficas na 

sociedade, bem como em um veículo promotor de compreensões sobre essas narrativas. No 

Figura 05 – Análise de filme no livro didático (Ibid., P.159) 
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entanto, a crítica exposta acima, relacionada ao filme Tróia, pode, inclusive, não surtir efeitos 

pedagógicos tão significativos. Expliquemos: essa crítica não está relacionada a atividades 

constantes nos livros, se tornando uma informação relevante apenas para quem já assistiu ao 

filme e conhece bem os atores e suas formas de atuar, tendo em vista a constante presença do 

nome dos mesmos na comparação com as personagens. Por outro lado, essa crítica pode 

motivar a percepção de que as representações históricas no cinema podem ser conduzidas de 

uma forma que seja necessária a intervenção do professor, não apenas para apontar os “erros 

históricos”, mas para explicar as necessidades do mercado cinematográfico em compor seus 

discursos de determinadas formas. 

  No manual do professor, também é possível perceber a existência de algumas 

reflexões acerca da velocidade da informação no mundo contemporâneo e, assim, das 

diferentes linguagens que podem ser encontradas na sociedade, que podem fornecer 

informações acerca do passado, transformando os meios de comunicação de massa, em meios 

de difusão de um saber histórico, ou seja, as narrativas que são usualmente realizadas fora das 

academias configuram-se em importantes meios de reflexão do saber histórico produzido na 

sociedade:  

 

 

É possível afirmar que há no mundo atual uma “fome” de conhecimento 

histórico. 

Nesse particular, a velocidade da informação tem dado grande contribuição. 

Antes um acontecimento levava longo tempo até virar noticia. Atualmente, 

ela é instantânea, colocando um imenso número de pessoas em contato com 

os fatos. Esse aspecto estimula a curiosidade sobre o fato noticiado e seus 

possíveis desdobramentos, fomentando, assim, a necessidade de explicações 

históricas. [...]  

No entanto, há grande diferença entre interessar-se pelos acontecimentos 

históricos e ter condições reais de avaliar e compreender o processo histórico 

de forma crítica e consistente. É aí que a escola e o livro didático fazem a 

diferença(ALVES; BELIZARIO, 2005, p. 4). 

 

 

 Percebemos, entretanto, que apesar de não citar diretamente o cinema, a reflexão 

acima nos mostra que os meios de comunicação de massa acabam por fazer parte da forma 

como os sujeitos aprendem sobre seu passado e consequentemente sobre si. Essa informação 

adentra o espaço escolar sob diversos meios, a partir dos contatos travados entre os alunos e 

essas fontes de informação, mas também com o livro didático de História, uma ferramenta 

que vem se configurando enquanto um meio para a problematização da História de forma 

crítica, contribuindo assim para o desenvolvimento do pensamento histórico dos alunos. 

Apesar de fazer referência à informação adquirida cotidianamente, no manual do professor 
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desta coleção didática, não encontramos uma discussão mais aprofundada acerca da utilização 

do cinema como auxílio didático ao processo de ensino e aprendizagem. O Manual apenas 

alerta ao professor sobre a existência de trabalhos que possam levar em consideração, entre 

outras fontes, o cinema, para o complemento das atividades propostas. 

O Manual do Professor possui um discurso metodológico acerca da necessidade 

de uma perspectiva crítica com relação aos materiais trabalhados, bem como sobre o potencial 

de outros recursos presentes no livro, mas também, no cotidiano do professor e do aluno.  

Nesse sentido a resenha do Guia de Livros Didáticos de 2008, chama atenção dos professores 

para diversos aspectos relacionados a utilização de linguagens diferenciadas pelo livro: 

 

 

O professor deverá dar atenção especial a algumas atividades sugeridas, 

adaptando-as as condições dos alunos, como também deverá pesquisar as 

indicações de textos e filmes, verificando a adequação ou não às suas 

condições de trabalho e a possibilidade de aproveitamento desses por parte 

das turmas. Da mesma forma,  será preciso cuidado com a utilização de 

documentos históricos, pois não há indicações sobre o uso didático desse 

material, suas linguagens e especificidades(BRASIL, 2007, p.69). 

 

 

Essa perspectiva avaliativa encontrada na resenha do Guia transforma-se em um 

ponto interessante de discussão: as autoras na coleção Diálogos com a História, ao 

possibilitarem a reflexão acerca das informações adquiridas no dia a dia das pessoas, e trazer 

assim, à responsabilidade, o desenvolvimento de uma leitura crítica sobre essas informações 

para o próprio livro e também para o professor, contribui para uma reflexão sobre como 

construímos noções sobre como se faz de História e assim uma noção de passado, 

independente do conhecimento adquirido no espaço escolar, porém, como frisado pelas 

autoras, esse conhecimento necessita de uma leitura e discussão crítica e especializada, que de 

acordo com a avaliação dos especialistas para essa coleção, não ocorre de forma satisfatória.  

O uso de diversas fontes e linguagens requer do historiador, além dos seus 

conhecimentos teóricos e metodológicos sobre a História, uma percepção diferenciada dos 

mecanismos próprios que constituem essas linguagens. O cinema, conforme discutido 

anteriormente, possui especificidades na sua constituição narrativa que precisam ser, também, 

compreendidas pelo historiador. O entendimento sobre essas especificidades pode possibilitar 

que se extraia da utilização dessas linguagens, reflexões complexas, que possam atender à 

necessidade de visões críticas acerca das informações recebidas. Jörn Rüsen (2010), já 

discutia a necessidade de que os inshgts específicos dos meios de comunicação de massa, por 

exemplo, precisam ser conhecidos pelo historiador, para que se compreendam os usos 
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públicos que são feitos da História, ou seja, como a História é construída em espaços não 

acadêmicos, e assim, possamos entender o impacto dessas narrativas no desenvolvimento da 

consciência histórica dos sujeitos. 

Na quarta coleção analisada, Coleção História em Documento: imagem e texto 

(2002; 2006), não encontramos diferenças substanciais entre os anos de publicação. Inclusive 

constatamos repetições de algumas atividades. No tocante à utilização do cinema, não foram 

encontradas, nos livros analisados, uma grande quantidade de indicações de filmes para a 

complementação das atividades do professor, alguns box dos livros, como o Saiba Mais, 

disponibilizam ao aluno e professor indicações de sites da internet, livros e alguns filmes. De 

acordo com a autora, no manual do professor, as indicações constantes nesse box, que se 

encontram ao final das unidades, estão de acordo com  a faixa etária dos alunos de cada série. 

Além das indicações de alguns filmes, encontramos no box Desafios, uma atividade 

direcionada, com a utilização de um filme para o 7º ano,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para essa atividade, os alunos são instigados a assistir ao filme Tempos Modernos 

(CHAPLIN, 1936). Além da análise do filme, existe a proposta de pesquisa relacionada a um 

processo de historicização do cinema, desde os seus primórdios. No Manual do Professor, 

essa atividade é proposta de forma a ser conduzida pelo professor, onde o filme poderia ser 

exibido antes da pesquisa, na sala de aula, para que os alunos, ao terem contato com as 

Figura 06 – Atividade com filme no livro didático (RODRIGUE, 2002,P.224) 
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imagens pudessem desenvolver um olhar crítico e problematizador acerca do que está sendo 

representado no filme. Vejamos: 

 

 

Atenção professor: 

Apesar de o filme retratar a vida do operário na década de 30, ele apresenta 

com aguçado senso crítico, alguns elementos estudados no capítulo: o 

crescimento urbano, o transporte coletivo, os grandes magazines, o trabalho 

repetitivo exaustivo na linha de montagem e o movimento operário. Para que 

esses elementos sejam bem observados, sugere-se a projeção e discussão do 

filme em classe antes da elaboração do trabalho em grupo. Isso permitirá, 

também, esclarecer certos detalhes que parecerão estranhos aos alunos 

(RODRIGUES, 2002, p. 54).  

 

 

O Manual do Professor apresenta indicações de filmes para o complemento de 

atividades ao final dos encaminhamentos das atividades em conjunto com indicações de 

outros materiais, foram privilegiados outros suportes de fontes iconográficas e textuais para a 

realização das atividades. O Manual também não oferece diretamente um suporte de textos 

que possam problematizar com mais ênfase os diferentes tipos de abordagem no uso dos 

documentos e imagens que dão nome a coleção, porém deixam explicito, na proposta 

pedagógica, a forma como a História vai ser tratada e assim, como as fontes serão utilizadas: 

 

As unidades dessa coleção seguem a visão política tradicional, seu enfoque 

central norteia-se pelo princípio de que a História não é o passado, mas um 

olhar sobre o passado. O conhecimento histórico não é o espelho fiel da 

realidade, mas uma representação, uma construção que deve ser questionada. 

Tratar a História como representação é questionar a ideia de verdade e 

investiga diferentes fontes sobre o tema em análise. 

Foram priorizados os documentos primários por falarem diretamente ao 

aluno/pesquisador, o que possibilita a recuperação das experiências dos 

diversos sujeitos sociais sem a intermediação da leitura elaborada do 

historiador(Ibid., p. 5, 2002). 

 

 

Ao propor que o professor discuta a História enquanto um olhar para o passado, a 

proposta do livro acaba por contribuir para que o olhar dos alunos sobre as fontes 

apresentadas no livro, também se transformem em mais um meio de visualização desse 

passado, desenvolvendo a noção de que esse “olhar” pode ocorrer a partir de múltiplas 

possibilidades. Apesar de não tratar diretamente do filme, a concepção de fontes históricas e 

sua forma de utilização contribuem para que o professor e aluno possam perceber, inclusive, a 

relação entre passado e presente, necessária para o desenvolvimento do pensar historicamente 

dos sujeitos, o que também se configura em um dos elementos que se espera no Edital de 
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convocação de 2008, a partir da reflexão de que “compreendendo os diferentes processos e 

sujeitos históricos, as relações que se estabelecem entre os grupos humanos, nos diferentes 

tempos e espaços” (BRASIL, 2007, p.44), poderá se desenvolver uma noção de 

contemporaneidade, tão importante para o desenvolvimento da consciência histórica dos 

sujeitos, e assim, de sua orientação no tempo. 

O contato com a narrativa fílmica, assim como com outras linguagens que são 

tratadas enquanto documento e fonte para a história, também pode ser visto como um 

elemento norteador da noção de contemporaneidade do passado nas nossas ações do presente. 

O Guia de Livros Didáticos de 2005 e de 2008 analisam as fontes disponíveis nas coleções, 

mas também, divergem nos aspectos relacionados aos direcionamentos dessas fontes para o 

aluno.  No Guia de 2005, encontramos a seguinte perspectiva: 

 

As fontes escritas e visuais são exploradas como documento histórico e 

sempre vêm acompanhadas por legendas explicativas e problematizadoras. 

Esses procedimentos orientam a leitura e o olhar crítico do aluno, além de 

auxiliá-lo a interrogar, extrair informações e perceber intenções e 

contradições dos autores e criadores (BRASIL, 2004, p.58). 

 

 

No Guia de Livros Didáticos de 2008, encontramos outras perspectivas de 

análises, apesar da pouca diferença apresentada pela coleção entre um ano e outro do PNLD: 

 

As fontes trabalhadas concomitantemente à produção do saber histórico 

escolar são um dos pilares da metodologia de ensino-aprendizagem desta 

obra, porém, em alguns momentos são indicadas apenas para discussão ou 

reflexão individual do aluno. 

Há um investimento em linguagens variadas como mapas, linhas do tempo, 

gráficos [...] levando o aluno a problematizar os conceitos históricos 

(BRASIL, 2007, p. 95). 

 

 

Assim, percebemos que essa coleção objetiva utilizar as fontes nos livros como 

um meio para o aluno refletir acerca do seu passado, uma abordagem que, na proposta, pode 

ser realizada individualmente pelo aluno, mas que também necessita dos encaminhamentos do 

professor no tocante a forma como essa reflexão pode ser construída. Esse se apresenta como 

um elemento importante, na medida em que, ao conseguir desenvolver a capacidade reflexiva 

sobre informações adquiridas a partir da cultura material proveniente do seu contexto social, 

pode vir a desenvolver uma visão crítica acerca das narrativas históricas que são construídas 

fora do espaço escolar, que informam e que podem ser percebidas enquanto mais uma forma 

de olhar para o passado, e nesse olhar conseguir perceber as intenções políticas, econômicas 
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e sociais, que são intrínsecos a um meio de comunicação de massa como o cinema, e o 

impacto dessa narrativa na compreensão da própria sociedade na qual estamos inseridos. 

Portanto, apesar da pouca utilização dos filmes nas proposições de atividades da coleção, 

entendemos que a discussão sobre a necessidade do olhar para o passado, a partir também de 

outros meios, contribui para que o mesmo olhar reflexivo desenvolvido em outros suportes 

documentais possibilite ao aluno, ao assistir a um filme, coloque em prática as noções 

apreendidas com relação ao tratamento das fontes históricas. 

A Coleção História Temática (2005,2008), assim como outras das coleções já 

analisadas, também se utiliza da narrativa cinematográfica como uma linguagem possível para 

se desenvolver o conhecimento histórico escolar dos alunos. No que se refere à mudanças na 

coleção entre os anos do PNLD de 2005 e de 2008, percebemos que não houve 

transformações sensíveis no que diz respeito à utilização do cinema. A coleção seguiu o 

mesmo padrão, com indicações de filmes no manual do professor. 

O livro do aluno não possui indicações de filmes para complemento dos 

conteúdos apresentados, ou mesmo para atividades dentro ou fora da sala de aula, sendo 

encontrada apenas a referência a um filme da franquia Indiana Jones e a última cruzada 

(SPIELBERG,1989), como forma de reflexão para o caráter ficcional dos filmes em 

detrimento da realidade do trabalho do arqueólogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 – Imagem de filme no livro didático (MONTELATTO; CATELLI; CABRINI, 2002, P.75) 
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                 Os filmes, no Manual do Professor, são propostos ao final dos encaminhamentos de 

cada unidade, sob a perspectiva de sugestões de material de apoio ao professor, ao lado de 

leituras complementares para alunos e professores, endereços eletrônicos e canções para o 

desenvolvimento das atividades: 

 

 

As duas imagens acima fazem parte, respectivamente, das coleções de 2005 e 

2008. Não percebemos mudanças significativas de uma coleção para outra, ao contrário, 

constatamos a permanência das mesmas indicações. Os filmes e vídeos recebem a 

terminologia de “educacionais”, o que pode ser entendido sob a ótica de que esses, apesar de 

serem filmes que não foram produzidos para a escola, mas sim, para atender o mercado do 

entretenimento, possuem informações e possivelmente abordagens que podem vir a contribuir 

para o estabelecimento do conhecimento histórico em forma de apoio ao professor e ao aluno. 

Não existem no Manual do Professor, nenhuma problematização ou reflexão específica sobre 

essas recomendações. 

A perspectiva histórica e pedagógica do livro, dentre outros elementos, pretende 

se basear nas informações adquiridas fora do espaço escolar, o que se constitui em uma 

perspectiva que pode levar em consideração a vida prática dos sujeitos em sociedade: 

 

Privilegiamos no ensino de história o repertório dos alunos, uma vez que 

eles participam de vários espaços de convívio social, onde estabelecem 

contextos de socialização, produzindo e reproduzindo uma série de regras, 

valores, hábitos e costumes. Além da família, do bairro, do clube, das festas, 

da igreja, da escola e de outras associações e organizações, nossos alunos 

Figura 08 – Sugestões de filmes no livro didático 
(MONTELATTO; CATELLI;CABRINI, 2002, P. 24) 

Figura 09 – Sugestões de filmes no livro didático 
(CABRINI;CATELLI, MONTELATTO, 2004, P.24) 
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tem acesso aos meios de comunicação e informação – da televisão, do rádio 

e da imprensa em geral ao cinema e à Internet, entre outros –, que difundem 

valores, códigos, e regras sociais. A partir da interação com eles, ocorre a 

produção cultural. 

[...] A coleção propõe-se a estabelecer um diálogo entre os conhecimentos 

que os alunos adquirem de modo informal e os saberes escolares. São estes 

que devem contribuir para desenvolver os conceitos que os ajudem a ler e a 

analisar o mundo e seu tempo, adquirindo autonomia e sendo incentivados a 

buscar novas fontes de informação e conhecimento(MONTELATTO, 2002, 

p. 04). 

 

 

Apesar dos filmes não serem discutidos e problematizados de uma maneira mais 

consistente, a perspectiva adotada pela coleção, leva em consideração os usos públicos que 

são feitos da história, e a influência desses usos no desenvolvimento da cultura histórica junto 

aos alunos, que, mesmo antes de adquirir o conhecimento histórico científico a partir do 

espaço da sala de aula, travam contatos culturais com outras linguagens e narrativas, que 

fornecem conhecimentos que precisam ser refletidos e percebidos de maneira crítica, para que 

se constituam em um conjunto de sentidos para a atuação e ação dos sujeitos no tempo.  

Os Guias do Livro Didático de 2005 e 2008 elencam pontos da coleção 

relacionados à capacidade de gerar, a partir das atividades propostas, problematização, 

motivação e reflexão crítica junto aos alunos. Com relação ao cinema, as resenhas citam a 

presença do material ao final das sugestões de trabalho nas unidades: 

 

 

Em cada volume existem informações adicionais que facilitam o trabalho 

com imagens, conceitos, ensino e avaliação, além de indicações de recursos 

como jornais, revistas, fotografias, vídeos e sites, que podem auxiliar o 

docente em seu cotidiano escolar(BRASIL, 2007, p. 39). 

 

Assim, temos nessa coleção, a proposição de filmes no manual do professor, bem 

como uma reflexão importante acerca do repertório cultural dos alunos, demonstrando a 

necessidade de pensar como os recursos didáticos externos ao espaço escolar precisam ser 

problematizados para que contribuam efetivamente na consolidação do saber histórico, 

promovendo também a atuação de sujeitos ativos, autônomos e críticos na sociedade, que 

conseguem compreender o presente a partir dos acontecimentos do passado, sendo capazes de 

projetar seus futuros a partir de preceitos de cidadania provenientes da capacidade de pensar 

historicamente. 

Vale que nos encaminhamos para a conclusão desse capítulo refletindo que, 

conforme temos constatado ao longo desse trabalho de pesquisa, a produção cinematográfica 



140 
 

mundial tem oferecido às massas uma ampla gama de filmes dotados de temáticas, recortes, 

gêneros e interesses diversificados. 

 

Primeiro, o cinema e, mais tarde, o seu rebento eletrônico, a televisão, se 

tornaram, em algum momento do século XX, o principal meio para 

transmitir as histórias que nossa cultura conta para si mesma – quer elas se 

desenrolem no presente ou no passado, sejam elas factuais, ficcionais ou 

uma combinação das duas coisas. Filmes, minisséries, documentários e 

docudramas históricos de grande bilheteria são gêneros cada vez mais 

importantes em nossa relação com o passado e para o nosso entendimento da 

história (ROSENSTONE, 2010, p. 17). 

 

 

Percebemos assim, que os filmes também possibilitam, provocam, instigam o 

desenvolvimento da nossa relação com o passado, com as formas como compreendemos 

determinados acontecimentos sociais e também às maneiras como nos compreendemos 

enquanto sujeitos inseridos nas sociedades.  

Pudemos constatar que os filmes presentes nos livros didáticos de História, 

acabam por remeter, entre outras coisas, a fatos do passado, às “personagens célebres”, 

“heróicos”, aos cotidianos de agora e de outros tempos, à denúncia e a crítica social. Dentre 

tantos outros elementos, os filmes combinam fato e sensação, racionalidade e emoção, 

despertam sentimentos, entretém, mas também informam.  

Nos livros didáticos analisados nas cinco coleções, conseguimos perceber uma 

grande diversidade de proposições de filmes e documentários para os alunos e professores, na 

sua maioria, filmes produzidos por Hollywood, mas também, filmes produzidos pela França, 

Itália, Irã, Brasil, o que denota uma diversidade de naturezas e origens narrativas, em relação 

aos centros difusores dessa mídia. 

Ao analisarmos como os filmes eram propostos nas coleções didáticas, nos 

debruçamos sobre as informações disponíveis para tentar perceber o quanto os filmes 

indicados, em termos qualitativos e quantitativos, poderiam dividir espaço com relação ao 

escopo de outras fontes utilizadas pelos autores e editoras dos livros didáticos, que como 

discutimos, são fontes utilizadas, dentre outras coisas, como apoio ao professor, para o 

desenvolvimento do saber histórico em sala de aula.  

Encontramos nas coleções analisadas, 365
36

 indicações de filmes, que estão 

relacionados de acordo com as temáticas das unidades ou dos capítulos dos livros. A maior 

parte desses filmes é indicada apenas uma vez. Porém, na análise das coleções, encontramos 

                                                           
36

 As indicações dos filmes podem ser encontradas nos anexos deste trabalho, divididas por série nos livros 
didáticos de história.  
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filmes que foram utilizados em todas as obras, como forma de reflexão para o professor, ou 

mesmo sob o pretexto de alguma atividade para o aluno, o que pode denotar a importância 

dada a essas obras cinematográficas, devido às suas respectivas popularidades, bilheterias, 

relevância históricas, qualidade narrativa ou mesmo a forma de abordagem desses filmes para 

a compreensão das temáticas históricas ora em jogo para os alunos. Dentre esses filmes, 

destacamos Tempos Modernos (CHAPLIN, 1936), A Guerra do Fogo (ANNAUD, 1981), Elo 

Perdido (HUGHES, 1988), 1492, a Conquista do Paraíso (SCOTT, 1992), A Rainha Margot 

(CHÉREAU, 1993), Reds (BEATTY, 1981), Danton (WAJDA, 1982), A lista de Schindler 

(SPILBERG, 1993), Spartacus (KUBRICK, 1960), Carlota Joaquina, a princesa do Brasil 

(CAMURATI, 1995), Cabra Marcado para Morrer (COUTINHO, 1984), Uma cidade sem 

passado (VERHOEVEN, 1990). 

Esses filmes representam, de maneira objetiva, temáticas históricas que estão 

articuladas com os conteúdos apresentados nos livros didáticos de história. No segundo 

capítulo deste trabalho, discutimos a diversidade de filmes históricos, tomando por base a 

tipificação realizada por Nova (1996) e Rosenstone (2010). Concluímos que, após as analises 

das coleções didáticas, que os filmes indicados, podem ser percebidos primeiro enquanto 

filmes históricos, ou seja, filmes que remetam a algum acontecimento do passado. Segundo, 

esses mesmos filmes podem ser analisados a partir da perspectiva de dramas comerciais, que 

condensam e comprimem um fato histórico para conseguir desenvolver um roteiro com 

começo, meio e fim. Assim como os dramas comerciais acima listados, também encontramos 

indicados nos livros os documentários, que são considerados por muitos uma categoria de 

filmes que mais se aproximaria da “fidelidade” da representação dos fatos históricos, o 

documentário Ilha das Flores de Jorge Furtado, aparece indicado nas coleções didáticas, 

como um meio de reflexão sobre a sociedade moderna. 

O filme Tempos Modernos, por exemplo, aparece indicado em quatro coleções no 

8º ano, relacionado aos temas da Revolução Industrial, capitalismo, organização social e 

trabalho. Outro filme referenciado recorrentemente, também nas coleções do 8º ano é o 

Carlota Joaquina, a princesa do Brasil. Apesar de ser considerada uma sátira a família real 

portuguesa, é um filme indicado para atividades que reflitam sobre o processo de 

transferência desta para o Brasil no ano de 1801. A recorrência de filmes ocorre também em 

outros anos do ensino fundamental. No 9º período, onde comumente é estudado o avanço dos 

regimes totalitários na Europa, bem como o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, filmes 

como a Lista de Schindler aparecem referenciados para o aluno e professor, mesmo que esse 

filme tenha 195 min. de duração.  
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 Essa analise nos faz compreender que os elementos constituintes da narrativa 

cinematográfica são reconhecidos como elementos importantes para contar uma história ao 

estudante/espectador, mesmo que nessas narrativas possam ser encontradas informações 

condensadas em personagens e em tempos históricos. De acordo com nossas analises, 

percebemos que a imediatez das narrativas cinematográficas são percebidas por autores de 

livros e professores como um recurso necessário para a compreensão da história e para a 

formação cultural e identitária dos estudantes.  

 Cada filme, em sua recorrência promove reflexões que os autores consideram 

relevantes para o trabalho com as temáticas as quais abordam. Cada um desses filmes remete 

a fatos do passado, discutem temas sociais, buscam reproduzir ou satirizar a sociedade ou o 

momento ao qual representam, contam a história a partir da perspectiva de um conjunto de 

recortes e intencionalidades, mas, independente das suas particularidades e classificação em 

termos de filmes históricos e educacionais, produzem, em alguma medida um sentido 

histórico naqueles que com eles tiverem contato. 

Como os livros didáticos aqui analisados foram produzidos na década de 2000, 

percebemos também que a maioria dos filmes remete a décadas bem anteriores àquelas 

vividas pelos alunos, porém, essas são produções cinematográficas de diretores consagrados, 

ou que conseguiram uma ampla divulgação na sociedade. Essa característica pode, certas 

vezes, vir a dificultar o acesso a esse material. Independentemente de como serão obtidos para 

serem instrumentalizados, os filmes são propostos de modo que o professor possa escolher 

aqueles que melhor contribuam com as discussões e com a construção de conhecimento 

histórico em sala de aula, sempre se levando em conta a ambígua vantagem potencial que há 

em se estar trabalhando com um tipo de narrativa com a qual professores e alunos estão 

familiarizados. Vantagem ambígua por que mesmo que todos estejam acostumados a assistir a 

filmes, ainda assim, sua melhor utilização com fins didáticos se dará pela mediação de 

professores preparados para lidar com suas especificidades narrativas.  

As cinco coleções analisadas, como um todo, nos fornecem indícios importantes 

acerca das concepções teóricas e metodológicas da História que acabam por dar forma ao 

livro didático. É interessante perceber, que mesmo em se tratando de um documento que não 

está prescrito em edital, inclusive a ponto de não servir como critério de reprovação de uma 

coleção, os filmes e algumas de suas potencialidades de problemáticas permanecem presentes 

nas proposições dos livros didáticos de História. Seja pela capacidade da junção imagem, som 

e movimento, seja pela pretensa “diversão” ou “motivação” em uma aula, seja ainda, por se 
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tratar de linguagem amplamente difundida e consumida pelos alunos, os filmes, enquanto 

meio de comunicação de massa fazem parte, antes da escola, do contexto geral da sociedade:  

 

O poder cultural não está mais localizado em uma escola. Ele infiltra-se em 

qualquer teto e qualquer espaço, com as telas da televisão. Ele personaliza-

se. Introduz por toda a parte os seus produtos. Faz-se intimo. Isso muda a 

posição da escola. No passado, representante do Estado pedagogo, ela tinha 

como contrapartida e adversária a família, que exercia o papel de um 

controle. Todas as noites, a volta das crianças para casa permitia um 

reajustamento familiar com relação à cultura ensinada na escola. 

Atualmente, a escola encontra-se em uma situação praticamente inversa: 

com relação à família invadida pela imagem televisiva, ela pode se tornar o 

lugar de controle onde se aprende o modo de utilização de uma informação 

até então fornecida fora da escola. No passado a escola era o canal da 

centralização. Hoje a informação unitária vem pelo canal múltiplo da 

televisão, da publicidade, dos cartazes etc. E a escola pode formar um núcleo 

crítico onde os professores e os alunos elaboram uma prática própria dessa 

informação vinda de outros lugares (CERTEAU, 1995, p.139). 

 

Os filmes oferecem narrativas capazes de gerar diversidade de sentimentos, 

entendimentos, medos, paixões, desconfianças e também ajudam a produzir a sensação de um 

“ter estado lá”, de uma forma diferente daquela que pode ocorrer através de outros suportes 

narrativos. A presença dos filmes no livro didático, já demonstra o quanto esta narrativa está 

presente no cotidiano da sociedade, rompendo barreiras espaciais e culturais, saindo de uma 

estrutura de mero lazer, e adentrando a um espaço, como o escolar, que tem sido um dos 

grandes centros difusores de cultura, mas que hoje necessita dividir essa difusão e atuação 

com outros meios de comunicação de massa, que, de forma incessante, informam e 

representam para a sociedade traços do nosso passado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A instituição escolar é parte de um espaço privilegiado para a construção do 

conhecimento em sociedade. Começo minhas considerações finais com essa afirmativa, 

porque, apesar de vivenciarmos hoje uma profusão dos discursos advindos dos meios de 

comunicação, com o “bombardeio” de informações que chegam até nós, por diferentes meios 

e suportes, podemos considerar que é nesse espaço que essas informações podem ser 

organizadas, podem se converter em conhecimento, podem fazer sentido, em patamares mais 

eficazes e eficientes, para a vida dos sujeitos que nele estão inseridos.  

Podemos considerar, também, que o espaço escolar é um espaço de disputas entre 

várias formas de disseminação e construção de saberes que, como discutimos durante 

pesquisa, podem se desenvolver para além do conhecimento científico ao mesmo tempo em 

que realizam “acordos” com outras formas de conhecimentos que fazem parte da sociedade e 

do cotidiano de seus atores. 

 A Ciência História pode ser pensada como integrada ao espaço escolar a partir do 

âmbito das pesquisas acadêmicas, mas também, como proposto pelo recorte da dessa 

pesquisa, pela disciplina História, componente curricular do ensino escolar brasileiro, que, 

entre outros papéis, é meio de difusão do saber construído nas academias.  

Para que o conhecimento histórico possa ser produzido, diferentes preceitos 

teóricos e metodológicos, fontes, recursos, estratégias narrativas, são utilizadas pelo 

historiador. Reforçamos, no entanto, que algumas das “ferramentas” de trabalho utilizadas 

para que os historiadores produzam conhecimento histórico científico, podem estar presentes 

no cotidiano daqueles que não se especializaram na ciência histórica. Esse é um fator a ser 

considerado em virtude de que o olhar, a percepção sobre essas narrativas históricas, 

produzidas e consumidas pela sociedade podem contribuir para o desenvolvimento de 

consciência histórica junto aos seus sujeitos. 

A narrativa cinematográfica, na forma como discutimos nessa pesquisa, pode ser 

considerada um dos meios de produção do conhecimento histórico não científico produzido 

pela e para a sociedade. A partir desta forma de narrativa o passado pode ser “contado” de 

maneira ágil e acessível aos mais diferentes públicos. Nos mais ou menos 120 minutos de um 

filme é possível que o espectador se encontre com representações acerca de grandes heróis, 

“viaje” a um período do passado, perceba e acredite que esses sujeitos podem ter existido em 

“carne e osso”, que podem ter sido tão humanos quanto nós que estamos sentados assistindo-
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os nas salas de cinemas, nos sofás, nas salas de aula. A dinâmica da narrativa cinematográfica, 

a mistura de elementos que despertam nossos sentidos a partir dos sons e do olhar, podem ser 

considerados fatores que contribuíram para que essa narrativa adentrasse ao espaço escolar e 

passasse a fazer parte de sua realidade cotidiana. 

Além de objeto para as pesquisas historiográficas, o cinema também é um 

referencial para o trabalho do professor de história, primeiramente, porque o contato dos 

alunos com essas narrativas independe, na maioria das vezes, de ocorrer ou não na sala de 

aula, uma vez que, no cotidiano dos alunos (e dos professores) já existem contatos com os 

filmes, que são consumidos, grande parte das vezes, com fins de lazer e entretenimento.  

Além desses contatos cotidianos, fora do espaço escolar, sabemos que muitos professores de 

história se utilizam desse material como recurso didático em suas aulas. Nosso interesse nessa 

pesquisa foi o de construir compreensões e reflexões acerca de como essa narrativa adentra no 

espaço escolar a partir daquele que se consubstancia em suporte amplamente utilizado e 

valorizado pela sociedade e pelo espaço escolar: o livro didático.  

A possibilidade de utilizar os livros do Programa Nacional do Livro Didático foi 

indiscutivelmente importante para esse trabalho, uma vez que pudemos observar, a partir dos 

Editais de Convocação para as editoras, bem como, dos Guias dos Livros Didáticos para o 

professor, quais são os interesses e encaminhamentos declarados para a utilização desse tipo 

de recurso, no tocante à construção do conhecimento histórico em sala de aula. Percebemos, 

entretanto, que apesar de ser composto por imagens, o cinema não aparece de maneira 

específica dos nos editais do PNLD, principalmente, no que se refere a sua forma de 

apresentação no livro didático de história. Isso pode ser constatado e entendido pelo fato do 

cinema ser imagem em movimento, comportando no livro apenas a sua indicação, 

diferentemente do que acontecem com fotografias, charges e ilustrações. Nesse sentido, a 

forma de utilização desse recurso, deve seguir o que preconiza o edital a respeito da utilização 

das fontes históricas e da necessidade de apresentar informações básicas, tanto para o 

professor quanto para o aluno, no que diz respeito à temporalidade e local de produção. 

No que se refere às analises dos livros didáticos (Livro do Aluno e Manual do 

Professor), percebemos que, como não há, em edital, instruções ou prescrições específicas 

para a utilização de produções cinematográficas, muitas editoras não oferecem, em suas 

coleções, direcionamentos metodológicos adequados à utilização dessa narrativa em sala de 

aula. Compreendemos que o professor de história deve estar apto a utilizar-se de uma 

diversidade de fontes tanto para a pesquisa, quanto para o ensino de história, porém, assim 

como acontece com outros tipos de fontes, a narrativa cinematográfica possui especificidades 
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que precisam, no momento de servir ao trabalho em sala de aula, ser articuladas com os 

preceitos teóricos e metodológicos do ofício do historiador. O desconhecimento ou a falta de 

preparo, por parte do professor de história, para articulação dos preceitos da Ciência Histórica 

com as especificidades da narrativa cinematográfica, pode vir a afastar esse profissional da 

utilização desses materiais de forma a desenvolver patamares bem organizados de consciência 

histórica. 

 Percebemos que nos livros destinados aos alunos, os filmes geralmente são 

apresentados em boxes do tipo “Para saber mais”. Acreditamos que, indiretamente, essa forma 

de abordagem pode transmitir aos alunos e professores uma equivocada sensação de 

“igualdade de papéis” entre à narrativa fílmica e a narrativa histórica. Para o aluno, se este 

não possuir as corretas orientações na utilização dessa narrativa, os anacronismos, as 

condensações de tempos e personagens históricos, as intencionalidades, as possibilidades e 

limitações referentes à certa época ou contexto de produção, elementos presentes e 

necessários à narrativa fílmica, podem ser vistos e apreendidos como “verdades históricas”, 

quando a intenção seria, muito mais, a de se problematizarem os sentidos das representações 

presentes nessas narrativas sobre o passado. 

Constatamos, contudo, que algumas coleções didáticas problematizam os filmes 

em seus respectivos contextos de produção, outras oferecem ao professor encaminhamentos 

sobre como utilizar essas narrativas enquanto “complemento” aos assuntos estudados em cada 

capítulo, deixando, assim, a responsabilidade da utilização ou não deste material para o 

professor. De fato, a adequada utilização das narrativas fílmicas pode depender do prévio 

processo de formação e capacitação do professor no tocante às utilizações desse tipo de 

material. Também constatamos que algumas coleções didáticas consideram a necessidade de 

compreender que o aluno possui um repertório de conhecimentos que são construídos fora da 

sala de aula e que por isso precisam ser valorizados pelo professor. Os filmes fazem parte 

desse repertório. Eles apresentam e informam sobre acontecimentos, personagens, contextos. 

Muitos alunos constroem imagens do passado a partir do cinema. 

Apesar de não ser um elemento obrigatório no livro didático de História, 

percebemos que o cinema é um recurso que se faz presente em basicamente todos os livros 

analisados. Seja a partir da simples indicação, ou mesmo, como proposições de atividades, o 

cinema adentra no espaço escolar a partir do livro didático de história. É relevante constatar 

que os usos públicos que são feitos da História pelo cinema, deixam a esfera pública e 

adentram no espaço escolar, contribuindo em conjunto com o saber científico para o 

desenvolvimento da consciência histórica junto aos sujeitos envolvidos. O encontro entre os 
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usos públicos da História, pelos filmes, e sua utilização sistemática e metódica na construção 

de conhecimento histórico no espaço escolar, pode ser positivo se ocorrer um processo de 

“educação do olhar”, onde o educando possa compreender os sentidos de uma produção 

cinematográfica e as formas como essa pode se relacionar com o conhecimento histórico 

científico. 

Nossa pesquisa ora se encerra a partir das análises sobre as proposições, sobre os 

direcionamentos de usos e problematizações, produzidos a partir de editais, guias e livros 

didáticos para a utilização da narrativa cinematográfica na construção do conhecimento 

histórico em sala de aula. Acreditamos que ficam abertos caminhos para se refletir, 

principalmente, sobre como essas narrativas contribuem para o desenvolvimento da 

consciência histórica junto aos sujeitos inseridos no espaço escolar. Diagnosticar o impacto 

dos filmes na aprendizagem dos alunos pode ser um caminho para traçarmos alternativas para 

a utilização do cinema de forma mais contundente na produção dos conhecimentos escolar e 

científico. 

Acreditamos que, apesar dos inúmeros trabalhos já realizados sobre o “como 

utilizar o cinema em sala de aula”, faz-se necessária uma pesquisa sobre o impacto dessas 

narrativas na consciência histórica dos sujeitos. Atualmente, torna-se cada vez mais recorrente 

a existência de alunos desejosos de se parecerem com personagens de filmes. é muito comum 

alunos repetirem bordões fílmicos tais como,  “faca na caveira” (frase do Capitão/Coronel 

Nascimento, em Tropa de Elite), ou mesmo “hoje jantaremos no inferno” (do espartano 

Leônidas, no filme 300).  Análises acerca dessas reproduções de modelos e discursos podem 

se consubstanciar em elementos importantes para profissionais de história, preocupados com 

o poder de difusão das narrativas na nossa sociedade.  
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ANEXO 01 

Listagem de filmes indicados para o 5º/6º ano do Ensino Fundamental II 

 

 

1 2001: uma odisséia no espaço (ING, 1968) Dir. Stanley Kubrick 

2 2010 o ano que faremos contato ( EUA, 1984) Dir. Peter Hyams 

3 A arca de Zo'e (BRA, 1993) 22 min., Sominique Gallois/Vicente Carelli 

4 A Guerra de Tróia (ITA/FRA, 1961). 100 min Dir. Giorgio Ferroni. 

5 A guerra do fogo (FRA/CAN, 1981), 100 min. Dir. Jean-Jacques Annaud. 

6 A história do mundo - parte I (EUA, 1981) 92' Dir. Mel Brooks 

7 A queda do Império Romano (EUA, 1964) 153' Dir. Anthony Mann 

8 A última tentação de cristo (EUA, 1988) 163' Dir. Martin Scorcese 

9 A vida de Brian (ING, 1979)93' Dir. Terry Jones. 

10 Aborígenes na Austrália (EUA,1986), 60 MIN. Dir. Stanlet Breeden e Belinda 

Wright(National Geographic) 

11 Araweté (BRA, 1993), 30 min., Dir. Murilo Santos. 

12 As aventuras de Erick o Viking (ING, 1979) 93 min., Dir. Terry Jones. 

13 Asterix e a surpresa de César (FRA/BEL, 1984) 90 min. Dir. Paul e Gaetan Brizzi 

14 Asterix e Obelix contra Cesar (FRA/ALEM/ITA, 1999) 109 min. Dir. Claude Zidi. 

15 Asterix entre os bretões (FRA/BEL, 1986) 80 min., Dir. Pino Van Larnsweerde 

16 Asterix o Gaulês (FRA/BEL, 1995) Dir. Claude Dupont. 

17 Asterix e Cleópatra (FRA/BEL, 1968) Dir Lee Payant. 

18 Átilla, (ITA, 1953) 79' Dir. de Pietro Francisci. 

19 Bem Hur (EUA, 1959) 211' Dir. William Wyler 

20 Braços Cruzados, máquinas paradas, Dir. Roberto Gervitz 

21 Cabra Marcado para morrer (BRA, ) Dir. Eduardo Coutinho 

22 Casamento grego.. (EUA, 2002) 96' Dir. Joel Zwick 

23 César e Cleópatra (ING, 1946), 127 min. Dir. Gabriel Pascal 

24 Cleópatra (EUA, 1963). 243 min. Dir. Joseph L. Mankjewicz. 

25 Curumins e cunhatãs (BRA, 1980) 13' Dir. Regina Jehá 

26 De volta para o futuro (EUA, 1985) 116' Dir. Robsert Zemecks 

27 De volta para o futuro II (EUA, 1989) 107' Dir. Robert Zemecks 

28 De volta para o futuro III (EUA, 1990) 118' Dir. Robert Zemecks 
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29 Egito: em busca da eternidade (EUA, 1983) 60 min., Dir. Norris Brock. 

30 Elo Perdido, Dir. David Hughes 

31 Escrita, construção da escrita (BRA, 1986) 13 min., Dir. Fernando Passos 

32 Evolução, Dir. Michael Miils 

33 Fantasia. (EUA, 1940) 120' Dir. Bem Shaspsteen 

34 Faraó (POL, 1964) 120 min., Dir. Jorzy Kawalerosicz 

35 Forrest Gump: o contador de histórias, Dir. Robert Zemeckis 

36 Gladiador (EUA, 2000). 155' Ridley Scott 

37 Gladiador - o desafio (EUA, 1992) 98' Dri. Rowdy Herrington 

38 Hercules (EUA, 1998). 92 min. Dir. John Muskar e Ron Clements 

39 Ilha das Flores (BRA, 1989) 13' Dir. Jorge Furtado 

40 Indiana Jones e a última cruzada (EUAM 1989) 127' Dir. Steven Spielberg 

41 Koyaanisqatsi. (EUA, 1983) 87' Dir. Godfrey Reggio 

42 Madjá (BRA, 1980) 50MIN. Dir. Julio Ascárate 

43 Mato eles? (BRA, 1983) 34 min Dir. Sergio Bianchi 

44 Mergulho ao encontro de pilhagens romanas (EUA, 1978) 55' Dir. Roman Plunder 

45 Meu filho Nero ( ITA, 1956) 100' Dir. Steno 

46 Meu tio. (FRA, 1958) 110' Dir. Jacques Tari. 

47 Minha vida de cachorro. (SUE, 1985) 100' Dir. Lasse Hallstrom 

48 Mistérios da Humanidade (EUA, 1988), 55 MIN. National Geographic. 

49 Mowgli, o menino lobo. (ING, 1942) 105' Dir. Zolthan Korda 

50 Mulher índia (BRA, 1985) 30 min. Dir. Eliane Bandeira 

51 Nanook, o Esquimó (EUA, 1922) 69' Dir. Robert J. Flaherty 

52 O clube do imperador, Dir. Michael Hoffman 

53 O homem das cavernas ( EUA, 1981), 92 min. Dir. Carl Gorhieb 

54 O Nilo (EUA/FRA, s/d) 116 min. Sem diretor. 

55 O príncipe do Egito (desenho animado) (EUA, 1996), 99 min. Dir. Brenda Chapman e 

Steve Hickiner 

56 O retrato de um século. (BRA, 1992) 13' Dir. Roberto Moreira. 

57 Os Dez Mandamentos (EUA, 1923), 130 min., Dir. Cecil B. Demille 

58 Os Flintstones. (EUA, 1994) 92' Dir. Brian Levant 

59 Os gorilas da montanha. (EUA, 1989) 60' Dir. M. Yong Robert Campbell e Christine 

Wiser 
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60 Parque dos dinossauros.(EUA, 1993) 101' Dir. Steven Spielberg 

61 Quo Vadis? (ITA, 1956) 205' Dir. Franco Rossi 

62 Rio de memórias. (BRA, 1987) 33' Dir. José Inácio Parente. 

63 Sansão e Dalila ( EUA, 1949), 128 min., Dir. Cecil B. Demille 

64 São Paulo, memórias em pedaços. (BRA, 1998) Dir. Neide Duarte 

65 Spartacus (EUA, 1960). 190 min. Dir. Stanley Kubrick 

66 Super Size Me, Dir. Morgan Spurlock 

67 Tróia (EUA,2004) Dir. Wolfgang Petersen 

68 Ulysses (ITA, 1955) 104 min., Dir. Mario Camenini. 

69 Um animal chamado homem (ING, ) 300' BBC 

70 Vida e sangue de polaco. (BRA, 1982) 56' Dir. Sylvio Back 
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ANEXO 02 

Listagem de filmes indicados para o 6º/7º ano do Ensino Fundamental II 

 

1 1492, a conquista do paraíso (EUA/FRA/ESP, 1982). 140 Dir. Ridley Scott. 

2 A caminho das índias (BRA, 1979). 95' Dir. Augusto Sevá. 

3 A cor púrpura. (EUA, 1985). Dir. Steven Spielberg 

4 A década da destruição  (BRASIL, 1987) 55' Dir. Adrian Cowell 

5 A floresta das esmeraldas. (EUA, 1985) 113' Dir. John Boorman 

6 A fundação do Brasil (BRA, 1980) . 7' Dir. Mô Toledo 

7 A grande Cruzada (EUA, 1987) 110' Dir. Franklin J. Schaffner 

8 A história sem fim (ALE, 1984) 94' Dir. Wolfgang Petersen 

9 A história sem fim 2 (EUA/ALE, 1989) 89' Dir. George Miller 

10 A missão (ING, 1986) 121' Dir. Roland Joffé. 

11 A obra em negro. (FRA/1987) Dir. André Delvaux. 

12 A ópera do malandro (BRA, 1985) Dir. Rui Guerra. 

13 A rainha Margot ( FRA/ALE/ITA, 1994) Dir. Patrice Chéreau. 

14 A Reforma (EUA, 1985) 14' 

15 Agonia e Êxtase. Dir. Carol Reed 

16 Aguirre, a cólera dos deuses (ALE, 1972) 90' Dir. Werner Herzog 

17 Amistad (EUA, 1997) 157' Dir, Steven Spielberg 

18 Apollo 13. (EUA, 1995) 140' Dir. Ron Howard 

19 Árabes, japoneses e poloneses (BRA, 1990) 34' Dir. Monica Roemmber 

20 As aventuras de Erick o Viking (ING, 1979) 93 min., Dir. Terry Jones. 

21 Bandidos do tempo. (ING, 1981) 116' Dir. Terry Gillian. 

22 Brava gente brasileira (BRA, 2000) 104' Dir. Lúcia Murat 

23 Bravíssima história das gentes de Santos (BRA, 1996) 14' Dir. André Klotzel 

24 Brincando nos campos do senhor. (EUA/BRA, 1991) 187' Dir. Hector Babenco 

25 Casa Grande e Senzala. (Bra, 1995) 46' Dir. Maria Inês Landgraf 

26 Chico Rei (BRA, 1986) 115' Dir. Walter Lima Jr. 

27 Como era gostoso meu francês. (BRA, 1972) 84' Dir. Nelson Pereira dos Santos. 

28 Coração Valente, Dir. Mel Gibson 

29 Cristovão Colombo (ITA, 1984). Dir. Alberto Lattuada 

30 Cristovão Colombo, a aventura do descobrimento (EUA, 1982) 119' Dir. John Glen 
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31 El Cid ( EUA/ESP, 1961) 184 min. Dir. Anthony Mann. 

32 Elo Partido (EUA, 1993) 94' Dir. Lamont Johnson 

33 Em nome de Deus (ING/Iug, 1988. 115 min., Dir. Clive Donner 

34 Fúria de titãs. (ING, 1981) 118' Dir. Desmond Davis 

35 Ganga Zumba (BRA, 1964) 100' Dir. Carlos Diegues 

36 Giordano Bruno. (FRA/ITA, 1973) Dir. Giuliano Montaldo 

37 Gregório de Matos (BRA) 50' TVE/Fund. Roquete Pinto 

38 Hábito Negro ( CAN/AUS, 1991) Dir. Bruce Beresford 

39 Henrique VIII e suas seis esposas. (ING, 1972) Dir. Warris Husseim. 

40 Hércules. (EUA, 1997) 80' Dir. Ron Clement e John Musker. 

41 Ivanhoé, a primeira batalha Dir. Ralph Thomas 

42 Joana D'Arc (EUA, 1957) 110' Dir. Otto Preminger 

43 Kuaup. (BRA, 1988) 119'. Dir. Rui Guerra. 

44 Ladyhawke, o feitiço de Áquila (EUA, 1985). 124 min., Dir. Richard Donner 

45 Leonardo da Vinci (EUA, 1987) 25' 

46 Macunaíma (BRA, 1969) 110' Dir. Joaquim Pedro de Andrade. 

47 Marco Polo - viagens e descobertas (ITA, 1982) 270' Dir. Giuliano Montaldo. 

48 Marco Polo e a história que ainda não foi contada (ITA, 1994) Dir. Luca Damiano e 

Joe D'amato 

49 Marte ataca! (EUA, 1996) 103' Dir. Tim Burton. 

50 Mississipi em chamas. (EUA, 1988) 95' Dir. Alan Parker 

51 Mulher índia (BRA, 1985) 30' Dir. Eliane Bandeira 

52 Negros (BRA, 1990) 41' Dir. Mônica Roemmber 

53 O canto da terra (BRA, 1992) 60' Dir., Paulo Rufino 

54 O Corcunda de Notre Dame. (EUA, 1939). Dir. William Dieterle. 

55 O descobrimento do Brasil (BRA, 1937) 62' Dir. Humberto Mário 

56 O espírito da Renascença ( EUA, 1986) 31' 

57 O incrível exercito de Brancaleone (ITA, 1965) 90 min., Dir. Mario Monicelli 

58 O nome da Rosa (ITA/ALE/FRA, 1986) 130' Dir. Jean Jacques Arnaud 

59 O pagador de promessas. (BRA, 1962) 95' Dir. Anselmo Duarte. 

60 O povo brasileiro.(BRA, 1995) Dir. Regina Ferreira 

61 O rei pasmado e a rainha nua. (ESP/FRA/POT, 1991) Dir. Imanol Uribe. 

62 O reino perdido dos maias. 60'. National Geographic 



162 
 

63 O Renascimento (EUA, 1985) 13' 

64 O senhor da Guerra (EUA, 1965) 123 min., Dir. Franklin J. Schaffner. 

65 Orfeu. (BRA, 1999) 104' Dir. Carlos Diegues 

66 Os caçadores da arca perdida. (EUA, 1981) 115' Dir. Steven Spielberg. 

67 Os três mosqueteiros. (EUA,1993) Dir. Stephen Herek. 

68 Pocahontas. (EUA, 1995) 90' Dir. Estúdios Disney 

69 Quilombo, Dir. Carlos Diegues 

70 Raízes. (EUA, 1977) Dir. Marvin J. Cjomsky e John Erman 

71 Raoni. (BRA, 1976) Dir. Dutilleux e Luiz Carlos Saldanha 

72 Rastros de ódio. (EUA, 1956) Dir. John Ford 

73 República Guarani (BRA, 1982) 100' Dir. Sylvio Back 

74 Robin Wood, o príncipe dos ladrões. Dir. Kevin Reynolds 

75 Romeu e Julieta, Baz Luhrmann 

76 Século XVIII: a colônia dourada (BRA, 1994) 18' Dir. Eduardo Escorel 

77 Ser Krahô ( BRA, 1986) 11' Dir. Tião Maria 

78 Sermões (BRA, 1989).Dir. Júlio Bressane 

79 Terra dos índios. (BRA, 1980) 105' Dir. Zelito Viana 

80 Uirá, um índio em busca de Deus (BRA, 1982) Dir. Gustavo Dahl 

81 Um grito de liberdade. (ING, 1987) 157' Dir. Richard Attenborough. 

82 Uma aventura na Arábia ( ING, 1979) 98' Dir. Kevin Connor 

83 Xica da Silva (BRA, 1976) 117' Dir. Carlos Diegues 

84 Xingu. (BRA, 1985) 120' Dir. Washington Novaes. 

85 Yiê Xoroquê (BRA, 1981) 34' Dir. Raquel Gerber 

86 Yndio do Brasil (BRA, 1995) 70' Dir. Sylvio Back 
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ANEXO 03 

Listagem de filmes indicados para o 7º/8º ano do Ensino Fundamental II 

 

1 55 dias em Pequim (EUA, ESP, 1962) 154' Dir. Nicholas Ray 

2 A arte no apogeu do império (BRA, 1989) 14' Dir. Denoy de Oliveira 

3 A conquista do oeste (EUA, 1962) 155' Dir. John Ford 

4 A gaivota negra (EUA, 1944) Dir. Mirchell Leisen 

5 A grande ilusão. (FRA, 1937) 117' Dir. Jean Renoir 

6 A guerra dos pelados. (BRA, 1970) 98' Dir. Sylvio Back 

7 A imperatriz galante. ( EUA, 1934) 105' Dir. Joseph Von Sternberg. 

8 A noite de Varennes (ITA/FRA, 1981) Dir. Ettore Scola. 

9 A princesa e o plebeu. (EUA, 1953) 119' Dir. William Wyler 

10 A queda da Bastilha. (EUA, 1935) 128' Dir. Jack Conway 

11 A queda da Bastilha. (EUA, 1980) 216' Dir. Jim Goddard 

12 Adeus à inocência. (EUA, 1979) 127' Dir. Delber Mann 

13 Alexandre (EUA, 2004) Dir. Oliver Stone 

14 Amadeus (EUA, 1984) 158' Dir. Milos Formann 

15 Anahy de las Missiones (BRA, 1997) 107' Dir. Sergio Silva 

16 Antes da chuva. (FRA/ING/MAC, 1994) 115' Dir. Milcho Manchevski. 

17 Ao rufar dos tambores. ( EUA, 1939) 104' Dir. John Ford 

18 As montanhas da lua. (EUA, 1990) Dir. Bob Rafelson 

19 Baile Perfumado. (BRA, 1997) 91' Dir. Lirio Ferreira e Paulo Caldas. 

20 Barragem: a ocupação. (BRA, 1986) 36' Dir. TV VIVA. 

21 Calvário de uma rainha. (FRA, 1955) 108' Dir. Jean Delannoy 

22 Canudos, uma história sem fim. (BRA, 1996) 52' 

23 Carlota Joaquina, princesa do Brasil (BRA, 1995) 100' Dir. Carla Camuratti 

24 Catarina a grande. (ING, 1934) 92' Dir. Paul Czinner 

25 Cidadão Kane. (EUA, 1941) Dir. Orson Welles 

26 Coração de Cristal (ALE, 1975) 90' Dir. Werner Herzorg 

27 Coronel Delmido Gouveia. (BRA, 1979) 92' Dir. Geraldo Sarno. 

28 Cromweel (ING, 1970) 134' Dir. Kenn Hughes 

29 Dança com lobos ( EUA, 1990) 180' Dir. Kevin Costner 

30 Danton, o processo da Revolução ( FRA, 1982) 136' Dir. Andrzej Wajda 
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31 Duelo de paixões. ( EUA, 1955). Dir. Henry King 

32 E o vento levou (EUA, 1939) 220' Dir. Victor Fleming 

33 Elizabeth (ING, IND, 1998) 121' Dir. Shekhar kapur 

34 Em busca do ouro. (EUA, 1925) Dir. Charles Chaplin 

35 Entre dois amores. ( EUA, 1985) Dir. Sydney Pollack 

36 Excalibur (ING/EUA, 1981) 140' Dir. John Boorman 

37 Exército de rebeldes. (EUA, 1996) 90' Dir. Stuart Gillard 

38 Exército perdido (POL, 1965) 135' Dir.  Andrzej Wajda 

39 Fogo sobre a Inglaterra (ING, 1937) 89' Dir. William K. Howard 

40 Germinal (FRA, 1995) 155' Dir. Claude Berri 

41 Gerônimo, uma lenda americana. (EUA, 1993) Dir. Walter Hill 

42 Guantanamera. (CUBA, 1995). 101' Dir. Juan Carlos Tabio w Tomáz Gutierrez 

43 Guerra de Canudos (BRA, 1997) 165 MIN. Dir. Sérgio Rezende 

44 Guerra do Brasil (BRA, 1987) 104' Dir. Sylvio Back 

45 Guerra e Paz (EUA/ITA, 1956) 208' Dir. King Vidor 

46 Gunga Din (EUA, 1939) 117' Dir. George Stevens 

47 Independência ou morte (BRA, 1972) 108' Dir. Carlos Coimbra 

48 Índia, mistério amor e guerra (ING, 1984) 90' Dir. Peter Duffel 

49 Indochina (FRA, 1992) 154' Dir. Régis Wargnier 

50 Jefferson em Paris (EUA, 1995) 140' Dir. James Ivory 

51 João sem terra. (BRA, 1987) 13' Dir. Tatiana Calvo. 

52 Karthoum. (REINO UNIDO, 1966). Dir. Basil Dearden 

53 Lawrence da Arábia. (REINO UNIDO, 1962) 206' Dir. David Lean 

54 Mãe Terra. (BRA, 1987) 18' Dir. Licia Umbelino 

55 Mauá, o imperador e o rei. (BRA, 1999) 134'. Dir. Sérgio Resende 

56 Merlin (EUA, 1998) 120' Dir. Steven Barron 

57 Metrópoles (ALE, 1926) 136' Dir. Fritz Iang 

58 Morte e vida Severina. (BRA, 1981) 85' Dir. Walter Avancini. 

59 Na época do Ragtime. (EUA, 1982) Dir. Milos Forman 

60 Napoleão (FRA, 1927) 235' Dir. Abel Gance. 

61 Napoleon (FRA, 1927) 222' Dir. Abel Gance 

62 Nasce a República (BRA, 1989) 17' Dir. Roberto Moreira 

63 Navigator: odisseia no tempo. (NOVA ZELANDIA, 19888) 92' Dir. Vicente Ward 
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64 No tempo das diligências. (EUA, 1939) Dir. John Ford 

65 O boi ( SUE, 1992) 93' Dir. Sven Nykvist 

66 o exército de rebeldes (EUA, 1996) 90' Dir. Stuart Gillard 

67 O fio da memória (BRA, 19910 115' Dir. Eduardo Coutinho 

68 O guerreiro do sol. (per, 1974) Dir. Federico Garcia. 

69 O homem da máscara de ferro ( EUA, 1998) 132' Dir. Randal Wallace 

70 O leopardo. (ITA/FRA, 1963) Dir. Luchino Visconti. 

71 O outro lado da nobreza (EUA, 1995) 113' Dir. Michel Hoffman 

72 O patriota (EUA, 1999) 158' Dir. Roland Emmerich 

73 O pequeno grande homem. (EUA, 1970) Dir. Arthur Penn 

74 O preço de uma batalha ( EUA, 1991) 100' Dir. Delbert Mann 

75 O quatrilho (BRA, 1996) Dir. Bruno Barreto. 

76 O último dos moicanos (EUA, 1992) 122' Dir. Michael Mann 

77 Oliver Twist. (ING, 1948) 116' Dir. David Lean. 

78 Oliver Twist. (ING, 1983) 80' Dir. Richard Stapcznski 

79 Os inconfidentes, (BRA, 1972) 100' Dir. Joaquim Pedro de Andrade 

80 Os miseráveis (EUA, 1998) 129' Dir. Bille August. 

81 Os reinados (BRA, 1992) 17' Dir. Fernando Severo 

82 Os turbantes vermelhos. (EUA, 1967) Dir. Ken Annakin 

83 Passagem para a Índia. (REINO UNIDO, 1984) Dir. David Lean 

84 Pedro Batista, o conselheiro que deu certo. (BRA, 1998) 57' Dir. Paulo Lafene 

85 Pelle, o conquistador (DIN/SUE, 1988) 150' Dir. Bille August 

86 Queimada. (1970) Dir. Gillo Pontecorvo. 

87 São Bernardo. (BRA, 1973) 110' Dir. Leon Hirszman. 

88 Shakespeare apaixonado. (EUA/ING, 1998) 122' Dir. John Madden. 

89 Sinhá moça (BRA, 1953) 120' Dir. Tom Payne 

90 Sissi a imperatriz. (ALE/AUST, 1956) Dir. Ernst Marischka 

91 Tai Pan. ( 1986) Dir. Daryl Duke 

92 Tempos Modernos (EUA, 1936) 85' Dir. Charles Chaplin 

93 Um homem chamado cavalo. (EUA, 1970) Dir. Elliot Silverstein 

94 Vera Cruz (EUA, 1954) 94' Dir. Robert Aldrich 

95 Vidas marcadas. (ING, 1986) Dir. Bill Douglas 

96 Walker, uma aventura na Nicarágua. (EUA, 1988) Dir. Alex Cox. 
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97 Zulu. ( EUA, 1964) Dir. Cyril Endfield 
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ANEXO 04 

Listagem de filmes indicados para o 8º/9º ano do Ensino Fundamental II 

 

1 1900 (ITA/ALE, 1977) 243' Dir. Bernardo Bertolucci 

2 1969, o ano que mudou nossas vidas. ( EUA, 1988) Dir. Ernest Thompson 

3 A batalha de Argel (ITA/ARL, 1965) 135' Dir. Gillo Pontecorvo 

4 A cruz de ferro (ING/ALE, 1977) 133' Dir. Sam Peckinpah 

5 A doce vida. (ITA, 1960) Dir. Frederico Fellini 

6 A fera da guerra ( EUA/ITA/ING, 1987) 165' Dir. Kevin Reynolds 

7 A guerra das crianças (JAP, 1988) 101' Dir. Sadao Saito 

8 A guerra dos pelados (BRA, 1970). 98' Dir. Sylvio Back 

9 A lista de Schindler (EUA, 1993) 195' Dir. Steven Spielberg 

10 A noite de São Lourenço (ITA, 1982) 122' Dir. Paolo & Vittorio Taviani 

11 A promessa. ( ALE/FRA/SUI, 1994) Dir. Margareth Von Trotta 

12 Adeus minha concubina (CHI/HON, 1993) 158' Dir. Chen Kaige 

13 Adeus, meninos. (FRA/ALE, 1987) 103' Dir. Louis Malle 

14 Adivinhe quem vem pra jantar. (EUA, 1967) Dir. Stanley Kramer 

15 Aleluia Gretchen (BRA, 1976) 118' Dir. Sylvio Back 

16 Amarga sinfonia de Auschwitz (EUA, 1980) 150' Dir. Daniel Mann 

17 Anos 30: entre duas guerras, entre duas artes (BRA, 1985) 15' Dir. Décio Pignatari 

18 Anos incríveis. (EUA, 1988)  

19 Anos Rebeldes (BRA, 1992) 296' Dir. Denis Carvalho 

20 Antes da chuva (FRA/MAC/ING, 1994) 113' Dir. Milcho Manchevski 

21 Apocalypse now (EUA, 1979) 139' Dir. Francis Ford Coppola 

22 Arquitetura da destruição (SUE, 1989) Dir. Peter Cohen. 

23 As vinhas da ira. (EUA, 1940) Dir. John Ford 

24 Bopha, à flor da pele (EUA, 1993) 119' Dir. Morgan Freeman 

25 Braços cruzados, máquinas paradas. (BRA, 1979) 75' Dir. Roberto Gervitz e Sérgio 

Toledo 

26 Bye Bye Brasil ( BRA, 1988) 40' Dir. Carlos Diegues 

27 Céu Aberto (BRA, 1985) 78' Dir. João Batista de Andrade 

28 Chapeleiros. (BRA, 1983) Dir. Adrien Cooper 

29 Chega de saudade (BRA, 1988) 40' Dir. Sylvio Tendler 



168 
 

30 Como era velha a Nova República (BRA, 1987) 22' Dir. Nilson de Araújo 

31 Conferência sindical (BRA, 1987) 30' Dir. coletiva 

32 Contestado, a guerra desconhecida (BRA, 1986) 60' Dir. Enio Staub 

33 Corações e mentes. (EUA, 1974) Dir. Peter Davis 

34 Corisco e Dadá (BRA, 1987) 66' Dir. Rosemberg Cariry 

35 Daens - um grito de justiça (BEL, 1992) 132'. Dir. Stijn Coninx 

36 Denise está chamando. (CAN, 1995) 95' Dir. Hal Salwen 

37 Doutor Jivago (EUA, 1965) 198' Dir. David Lean 

38 Dr. Fantástico (EUA, 1964) 93' Dir. Stanley Kubrick 

39 Esperança e Glória. (ING, 1987) 113' Dir. John Boorman 

40 Feliz ano velho. (BRA, 1987) 105' Dir. Roberto Gervitz 

41 Filhos da guerra. (ALE/FRA, 1991) 115' Dir. Agnieszka Holland 

42 Furyo - em nome da honra (ING/JAP, 1983) 112' Dir. Nagisa Oshima 

43 Gaijin, os caminhos da liberdade ( BRA, 1980) 112' Dir. Tizuka Yamasaki 

44 Gallipoli (AUS, 1981) 110' Dir. Peter Weir 

45 Gandhi (ING, 1982) 188' Dir. Richard Attenborough 

46 Getúlio Vargas (BRA, 1974) 76' Dir. Ana Carolina 

47 Guerra de Canudos (BRA, 1997) 170' Dir. Sérgio Rezende 

48 Hair (EU/ALE, 1979) Dir. Milos Forman 

49 Havana. (EUA, 1990) 141' Dir. Sidney Pollack 

50 Indochina (FRA, 1992) 154' Dir. Régis Wargnier 

51 Iwo Jima - o portal da glória (EUA, 1949) 110' Dir, Allan Dwan 

52 Jango (BRA, 1984) 117' Dir. Sylvio Tendler 

53 Jânio a 24 quadros. (BRA, 1981) 84' Dir. Luis Alberto Pereira 

54 Japão: uma viagem no tempo (BRA, 1986) 120' Dir. Walter Salles Junior 

55 Jogos de guerra (EUA, 1983) 110' Dir. John Badham 

56 Julia. (EUA, 1977) 118' Dir. Fred Zinnemann 

57 Kolya, uma lição de amor (TCH/FRA/ING, 1996) 108' Dir. Jan Sverák 

58 Lamarca (BRA, 1994) 130' Dir. Sérgio Rezende 

59 Libertários. (BRA, 1976) Dir. Lauro Escorel Filho 

60 Lili e Marlene. ( ALE, 1980) Dir. Rainer-Werner Fassbinder 

61 Luta do povo (BRA, 1980) 30' Dir. Renato Tapajós 

62 Mephisto (HUN/ALE, 1981). 135' Dir. István Szabó 
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63 Nascido em 4 de julho (EUA, 1990) Dir. Oliver Stone 

64 Nicholas e Alexandra. (1971) Dir. Franklin Schaffner 

65 O Encouraçado Potemkim. (URSS, 1925) Dir. Sergei Eisenstein. 

66 O garoto. (EUA, 1921) Dir. Charles Chaplin 

67 O grande ditador (EUA, 1940) 85' Dir. Charles Chaplin 

68 O homem da capa preta (BRA, 1986) 120' Dir. Sérgio Rezende 

69 O homem que sabia demais (EUA, 1956) 120' Dir. Alfred Hitchcock 

70 O mais longo dos dias. (EUA, 1962) 183' Dir. Bernhard Wicki, Kennth Annakin 

71 O ovo da serpente. (EUA/ALE, 1978) Dir. Ingmar Bergman 

72 O país dos tenentes. (BRA, 1987) 85 min. Dir. João Batista Andrade. 

73 O que é isso companheiro? (BRA, 1997) 105' Dir. Bruno Barreto 

74 O resgate do soldado Ryan. (EUA, 1988) 170' Dir. Steven Spielberg 

75 O último imperador (EUA/ITA/ING, 1987) 165' Dir. Bernardo Bertolucci 

76 O velho: a história de Luís Carlos Prestes (BRA, 1996) 107' Dir. Toni Ventura 

77 Operação Brasil (BRA, 1985) 11' Dir. Luís Alberto Pereira 

78 Os anos JK: uma trajetória política (BRA, 1980) 110' Dir. Syvio Tendler 

79 Os canhões de Navarone. (EUA, 1971) 157' Dir. Jack Lee Thompson 

80 Os cinco de Chicago. ( EUA, 1970) Dir. Roger Corman 

81 Os eleitos: onde o futuro começa (EUA, 1983) 192' Dir. Philip Kaufman 

82 Os herdeiros (BRA, 1970) 110' Dir. Carlos Diegues 

83 Os libertários (BRA, 1976) 28' Dir. Lauro Escorel 

84 Os meninos do Brasil (EUA, 1993) 123' Dir. Franklin J. Schaffner 

85 Os miseráveis (EUA, 1998)129' Dir. Bille August 

86 Outubro ( URSS, 1927) Dir. Sergei Eisenstein 

87 Paixão e guerra no sertão de canudos. (BRA, 1993) Dir. Antônio Olavo 

88 Patton, rebelde ou herói? ( EUA, 1970) 171' Dir. Franklin Schaffner 

89 Pearl Harbour (EUA, 2001) 181' Dir. Michael Bay 

90 Platoon (EUA, 1986  ) Dir. Oliver Stone 

91 Port Arthur (JAP, 1980) 180' Dir. Toshio Masuda 

92 Pra frente, Brasil (BRA, 1983) 105' Dir. Roberto Farias 

93 Quando tudo começa (FRA, 1999)105' Dir. Bertrand Tavernier 

94 Que bom te ver viva. (BRA, 1989) 100' Dir. Lucia Murat 

95 Rádio Auiverde. A FEB na Itália. (BRA, 1991) Dir. Sylvio Back 
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96 Reds. (EUA, 1981) Dir. Warren Beatty 

97 Rosa Luxemburgo. (ALE, 1985) 122' Dir. Margareth Von Trotta 

98 Salada Russa em Paris (FRA/RUS, 1995) 87' Dir. Youri Manine 

99 Scarface, a vergonha de uma nação. (EUA, 1932) Dir. Howard Hawks. 

100 Senta a pua! (BRA, 1999) 112' Dir. Eril de Castro 

101 Stalin (EUA/HUN, 1992) 173' Dir. Ivan Passer 

102 Terra e liberdade (ING,/ESP/ALE, 19940  109' Dir. Ken Loach 

103 Terra estrangeira (BRA, 1995) Dir. Walter Salles. 

104 Testa de ferro por acaso. (EUA, 1976) Dir. Martin Ritt 

105 Tora! Tora! Tora! (EUA, 1970) 144' Dir. Richard Fleischer, Matsuda e Fukasuka 

106 Tribunal do menor (BRA, 1987) 70' Dir. coletiva 

107 Uma cidade sem passado ( ALE, 1989) 111' Dir. Michael Verhoeven 

108 Uma rajada de balas. ( EUA, 1967) Dir. Artgur Penn 

109 Vida e sangue de polaco (BRA, 1982) 70' Dir. Sylvio Back 

110 Viva México! ( MEX, 1931) Dir. Sergei Eisenstein 

111 Viva Zapata! ( EUA,1952) Dir. Elia Kazan 

112 Waterloo. (ITA/URSS, 1971) 123' Dir. Sergei Bondarchuk 

 

 


