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O Século XX 

marca não apenas o primeiro século da 

história do cinema, mas também o primeiro século 

de história capturado pelos filmes.

Tom Gunning 



RESUMO

Este trabalho perpassa o campo interfacial cinema, história e educação. 
Tomamos como objeto o potencial epistemológico do cinema no âmbito 
educacional, especificamente o uso de filmes na prática dos professores de 
história e em processos educativos que participamos como formador. Nosso 
objetivo é mapear, inicialmente, o conhecimento em torno dessa utilização para 
buscar uma síntese epistêmica e sua aplicação empírica. Do ponto de vista 
metodológico, utilizamos diversas perspectivas: (a) questionário com os 
sujeitos educadores; (b) observação de práticas docentes e circunstâncias 
formativas; (c) análise fílmica e relação da epistemologia do cinema com a de 
outras áreas (inicialmente, a História e, depois, o Jornalismo). Nossa análise 
permitiu evidenciar o filme como categoria epistemológica-problematizadora, 
que torna o cinema uma tecnologia formadora e não apenas recurso 
tecnológico complementar e ilustrativo. Assim, identificamos que a restrição da 
função educacional do cinema vincula-se à restrição das categorias teóricas 
apenas em um aspecto interfacial: filme histórico como filme de época (no 
campo histórico) e filme sobre jornalismo como filme que aborda somente 
algum objeto do jornalismo (no campo jornalístico). Essas discussões ocorrem, 
conseqüentemente, no âmbito da natureza dos gêneros do cinema (ficção e 
documentário), compreendidos aquém de suas possibilidades epistemológicas 
e ampliadas nesta pesquisa quando analisamos a confluência entre ficção e 
realidade. As reflexões sobre práticas educativas e em formação relacionadas 
ao cinema ocorreram em três realidades empíricas: pesquisa com professores 
em atuação, práticas docentes e acompanhamento de estudantes de história. 
Vinculam-se, também, a nossa formação como docente e pesquisador, pois, ao 
analisar outras práticas, transformam-se, inevitavelmente, em sujeito e objeto 
deste trabalho. 

Palavras-chaves: Cinema. História. Educação. 



ABSTRACT

This project goes beyond the interfacial field of cinema, History and education. 
We take as our object the epistemological potential of the cinema at the 
educational scenario, specifically the use of films integrated to the practices of 
History teachers and educative processes in which we have taken part as a 
builder. Our objective is to map, initially, the knowledge around this use to 
search a synthesis and its empirical application. From the methodological point 
of view, we have made use of different perspectives: (a) interviews with the 
educator subjects; (b) observation of their practices and formative 
circumstances; (c) filmic analysis and the relation of the cinema’s epistemology 
with the other areas’ ones (initially History and further Journalism). Our analysis 
allowed us to portrait the film such as an epistemological-troubling category, 
what makes the cinema rather a builder technology and not simply a 
complementary and illustrative technological resource. Therefore, we have 
realized that the restriction to the cinema’s educational function is linked to the 
restrictions to the theoretical categories to an only interfacial aspect: historical
film as a film which portraits the past (at the historical field) and film on 
journalism as a film which approaches a single object of Journalism (at the 
journalistic field). These discussions happen, consequently, at the arena of the 
nature of cinema’s genres (fiction and documentary), which are understood in a 
naïve way, simpler than its epistemological possibilities, boosted at this 
research when we analyze the confluence between fiction and reality. The 
reflections on educative practices and in formation related to the cinema had 
occurred in three empirical realities: research with professors in performance, 
practices docent’s and accompaniment of students of history. Have to do with 
our personal career as a teacher and researcher and, when analyzed other 
practices, have become, unavoidably, the subject and object of this project. 

Keywords: Cinema. History. Education. 



RESUMEN

Este proyecto va más allá del campo interfacial del cine, historia y educación. 
Tomamos como objeto el potencial epistemológico del cine en el ámbito 
educacional, específicamente el uso de películas integradas a la práctica de los 
maestros de historia y procesos educativos en los cuales participamos como 
formador. Del punto de vista metodológico, hemos utilizado diversas 
perspectivas: (a) entrevistas con los sujetos educadores; (b) observación de 
sus prácticas y circunstancias formativas; (c) análisis fílmico y relación de la 
epistemología del cine con la de otras áreas (inicialmente la Historia y después 
el Periodismo). Nuestro análisis nos permitió evidenciar la película como 
categoría epistemológica-problematizadora, lo que hace del cine una 
tecnología formadora y no sólo un recurso tecnológico complementar e 
ilustrativo. Así, hemos identificado que la restricción a la función educadora del 
cine se vincula a la restricción a las categorías teóricas a un único aspecto 
interfacial: película histórica como película de época (en el campo histórico) e 
película sobre periodismo como película que aborda solamente algún objeto del 
periodismo (en el campo periodístico). Estas discusiones ocurren, 
consecuentemente, en el ámbito de la naturaleza de los géneros del cine 
(ficción y documentario), comprendidos más debajo de sus posibilidades 
epistemológicas y ampliadas en esta investigación cuando analizamos la 
confluencia entre ficción y realidad. Estas refecciones sobre prácticas 
educativas y en formación relacionadas al cine se vinculan a la nuestra 
formación como maestro y investigador, pues, al analizar otras prácticas, se 
han vuelto, inevitablemente, sujeto y objeto de este proyecto. 

Palabras clave: Cine. Historia. Educación. 
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APRESENTAÇÃO



A interface cinema-história é tão antiga quanto a própria História 

e, conseqüentemente, o uso de suas categorias no âmbito educacional. Não 

nasce, mecanicamente, no século XIX com o surgimento do cinematógrafo dos 

Irmãos Lumière, Auguste e Louis, cujos filmes (entre 2 e 3 minutos) 

representam fatos, acontecimentos e/ou o cotidiano do capitalismo já 

consolidado – homens saindo de uma fábrica, um trem chegando a uma 

estação. O cinema (na sua relação com a história) é herdeiro de práticas e 

circunstâncias milenares: no campo da representação, basta voltarmos aos 

amplos painéis da pintura rupestre e suas famosas cavernas pré-históricas na 

Espanha e na França – assim como em todo o mundo onde o homem habitou e 

sentiu necessidade de representar, documentar e, muitas vezes, idealizar 

(ficcionalizar) seu cotidiano e a realidade que o cerca. 

Das Cavernas de Altamira e Lascaux (no que toca, digamos, a 

uma primeira concepção de imagem maior que a realidade, o que engendra 

uma certa dose de encantamento e ilusão; que se processa em uma “sala 

escura” eleita para a projeção), passando pela história da pintura (no que 

concerne ao uso das cores, da profundidade de campo e de algumas situações 

cotidianas), ao advento da fotografia (quadros, ângulos, luz), pode-se visualizar 

muitos aspectos que contaminaram o cinema e sua sede de realidade. Fator 

importante neste trabalho de Tese, pois é como tecnologia fundada na 

necessidade de realidade sócio-histórica que, antes de tudo, analisaremos o 

cinema, seja quando se propôs, pretensamente, a reproduzir o real, seja 

quando, propositalmente, o reconstruiu e o moldou para atender determinados 

fins, metas e objetivos. 



No entanto, sendo um trabalho sobre a interface cinema-história 

na educação, que elege como parâmetros a realidade histórica e o 

conhecimento e emerge enquanto categoria formadora, nosso desafio não se 

resume apenas em descrever certos procedimentos para o uso do cinema na 

sala de aula de história. Objetivamos, antes de tudo, compreender como o 

cinema, enquanto tecnologia de informação e comunicação que, 

concretamente, se desenvolveu e imperou no Século XX, torna-se uma forma 

de conhecimento no âmbito educacional e não apenas uma tecnologia 

complementar e ilustrativa. Portanto, não temos nenhum interesse na 

perspectiva do manual que, passo a passo, determina o caminho que os 

sujeitos precisam trilhar para fazerem uso do cinema na educação.

Nesse sentido, primeiramente, situamos o cinema no contexto 

histórico no qual se desenvolveu quanto a suas relações com os meios de 

comunicação e ao ensino de história e entendemos a prática do professor de 

história a partir da utilização de filmes no processo de ensino-aprendizagem. A 

partir de uma caracterização histórica e pedagógica (no que se relaciona à 

interface cinema-história na educação), percebemos a problemática que 

envolve nosso trabalho de Tese e que se desdobra em duas faces, 

estreitamente, interligadas: (1) o lugar da história diante das tecnologias da 

informação e da comunicação e (2) o uso do cinema na pedagogia dos 

professores de história. 

Das diversas áreas do conhecimento, observa-se que a História 

talvez tenha sido a área mais afetada pelas tecnologias, sobretudo porque, 

intencionalmente ou não, uma situação de registro emerge como dado ou 



evidência. Mesmo que certas tecnologias, ontologicamente, estejam vinculadas 

à informação e à comunicação (como, por exemplo, o Rádio e a Televisão) e 

determinadas artes, antes de tudo, tenham como objeto a própria arte (como a 

Pintura e a Fotografia que são verdadeiros tratados sobre cor, luz, 

enquadramento e angulação), a realidade histórica aparecerá sempre como um 

dado, seja como objeto das formas realistas que muitas vezes essas 

tecnologias e artes realizam, seja como objeto que só pode ser identificado em 

zonas de realidade não-visíveis (FERRO, 1992) – aspecto que analisaremos no 

Capítulo 3. Dessa forma, a História na sua relação com as tecnologias (e, 

principalmente, com o cinema) passa sempre por uma situação de registro – 

situação esta que permeia todo o nosso trabalho e que nos faz defender o 

cinema, definitivamente, como um dos campos que se encontram mais presos 

a condição de registro da realidade histórica. 

A segunda das problemáticas, que emerge da caracterização pedagógica feita 

sobre o cinema no contexto do século XX e sua relação com o ensino de 

história, evidencia uma prática pedagógica dos professores de história que não 

se aproxima das potencialidades históricas do cinema. Quando chegamos aos 

dados, que obtivemos com questionários aplicados com os sujeitos educadores 

selecionados para entendermos o uso de filmes no ambiente educacional, 

identificamos, basicamente, dois aspectos: (a) inexiste a compreensão da 

situação de registro na interface cinema-história; (b) e a utilização de filmes no 

que tange a sua necessidade de realidade que, se comparada a outras 

tecnologias e artes, mostra-se um campo profícuo em interfaces e 

possibilidades educativas. Sendo assim, nesta Tese defendemos o cinema não 



apenas como o campo epistemológico (Capítulo II), teórico (Capítulo III) e 

indeterminado (Capítulo IV) onde a situação de registro ocorre em sua quase 

totalidade, mas como tecnologia necessária para a dinamização da prática 

pedagógica quando do uso de filmes no âmbito educacional de História. 

 Para isso, além da caracterização histórica e pedagógica do 

cinema, analisaremos sua face epistemológica quando defendermos suas 

potencialidades problematizadoras e formadoras diante de certas 

determinações historiográficas. Segundo, percorreremos sua face teórica 

quando estabelecermos as categorias que, através da análise fílmica, 

impregnam o cinema na sua estreita confluência com a história. E, por fim, 

compreenderemos o cinema como campo indeterminado, quando 

evidenciarmos os aspectos documentais no cinema de ficção e os aspectos 

ficcionais no cinema documentário. Perspectivas que podem impregnar a 

prática educativa e possibilitar novos encaminhamentos teórico-metodológicos 

para o fazer educacional com o cinema – se, portanto, forem consideradas por 

professores de história e educadores que usam filmes no âmbito educativo. 

Nossos objetivos, conseqüentemente, apontam para a 

compreensão, reflexão e análise do cinema em suas diversas possibilidades 

enquanto conhecimento e seu potencial em situações de formação. 

Objetivo Geral 

Analisar o potencial do cinema como conhecimento. 



Objetivos Específicos 

a) Avaliar o lugar do cinema na prática docente; 

b) Ampliar o conceito de filme histórico; 

c) Desenvolver o conceito de campo indeterminado. 

O fato deste trabalho de Tese ter sido desenvolvido por um 

professor em formação, que do Mestrado ao Doutorado no Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN se aproximou de certas concepções, teorias e metodologias, não 

poderia omitir ou esquecer determinadas situações formativas: cursos de 

formação, orientação de projetos de extensão e projetos profissionais 

educativos.

Estas situações formativas, por sua vez, constituem-se na 

espinha dorsal que estrutura o desenvolvimento do nosso objeto de pesquisa e 

reflexões, análises e argumentação da Tese. Ao refletirmos sobre o caráter 

epistemológico do cinema, evidenciamos como essa problemática foi aplicada 

em um contexto educacional a partir de uma disciplina que ministramos no 

curso de Especialização em Ensino em Comunicação Social na Universidade 

Estadual da Bahia – UNEB. Dessa forma, os aspectos metodológicos não se 

resumem tão somente à análise fílmica, já que também fizemos uso da 

observação, acompanhamento e orientação de certas situações formativas nas 

quais estávamos inseridos como formadores. 

De certo modo, antes mesmo de qualquer contribuição aos 

estudos relativos à interface cinema-história na educação, também é possível 



encontrar nas páginas que se seguem uma espécie de biografia de uma 

formação docente, sobretudo porque minha trajetória na sua interface com a 

tecnologia congrega passado (minha formação como professor de história), 

presente (meu estado sempre cinéfilo) e futuro (minhas perspectivas enquanto 

educador).

Essa trajetória de formação educacional constrói-se na 

confluência entre três situações empíricas de pesquisa acerca da relação 

cinema/história/educação: aplicação de questionários a professores de História, 

atuação docente na Especialização em “Ensino em Comunicação Social” 

(UNEB) e, por último, a elaboração de um catálogo de filmes históricos junto a 

graduandos de História. Isso implica que o objeto desta Tese traduz, 

necessariamente, um percurso educacional que se desdobra em três aspectos 

fundamentais, assinalados por Paulo Freire (1999): a reflexão sobre a prática, a 

autonomia do ser do educando e a compreensão de que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo.  

A reflexão sobre a prática é possibilitada, inicialmente, a partir 

dos questionários realizadas com os professores de História do ensino 

universitário, fundamental e médio. Os questionários que constituíram parte dos 

nossos dados são reveladores daquilo que Freire denomina de saber ingênuo:

O saber que a prática docente espontânea ou quase 
espontânea, “desarmada”, indiscutivelmente produz é um 
saber ingênuo, um saber da experiência feito, a que falta a 
rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade 
epistemológica do sujeito. (FREIRE, 1999, p. 43). 

A análise de suas representações acerca do uso do filme na aula 

de História, possibilitou reinventar minha própria formação para o ensino de 



História. Nesse sentido, o potencial do cinema como conhecimento (objeto 

desta Tese) deriva da reflexão sobre a presença do cinema na prática docente 

de História. 

A autonomia do ser do educando é desencadeada a partir do 

processo de elaboração do catálogo de filmes históricos pelos graduandos. A 

leitura de textos sobre a interface cinema-história, a seleção, análise e 

catalogação de filmes e a discussão coletiva sobre o trabalho permitiram a 

construção da criticidade acerca da tecnologia cinematográfica como objeto 

educacional. Esse fator é situado como necessidade, segundo Freire (1999, p. 

156), para “desocultar verdades escondidas”:

[...] pensar [...] na mídia em geral nos põe o problema da 
comunicação [...]. Na verdade, toda comunicação é 
comunicação de algo, feita de certa maneira em favor ou na 
defesa, sutil ou explícita, de algum ideal contra algo e contra 
alguém, nem sempre claramente referido. (FREIRE, 1999, p. 
157-158).

A orientação desse trabalho me permitiu adotar o cinema como 

conhecimento, presente em minha própria práxis docente, na formação inicial 

de licenciandos em História, delegando à Tese um caráter auto e hetero-

formador – minha formação e atuação como professor, respectivamente, a 

partir do cinema e da História –, o que situa a autonomia na interface entre o 

ensino e a aprendizagem. 

A compreensão de que a educação é uma forma de intervenção 

no mundo é traduzida na experiência que constitui os dados analisados: minha 

atuação docente na disciplina “A linguagem dos meios e seus suportes – 

cinema” na “Especialização em Ensino em Comunicação Social”. O curso tinha 



como público-alvo os profissionais da área de jornalismo em atuação e 

professores da Universidade Estadual da Bahia – UNEB do curso de 

graduação em Jornalismo em Multimeios. Com essa atuação, em que o cinema 

amplia-se como objeto para outras áreas, além da História, há a realização do 

que Freire (1999) assinala de pensar dialético entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer em que se estreitam a teoria e a prática pedagógica do cinema, a 

enunciação e a práxis: 

O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de 
ser de tal modo concreto que quase se confunda com a 
prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática 
enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao 
máximo. (FREIRE, 1999, p. 43-44). 

Esse percurso educacional foi, ao mesmo tempo, produto e 

desencadeador do percurso do objeto desta Tese. Assim, a construção do 

cinema como conhecimento é, necessariamente, a construção de uma prática 

docente, de um uso específico do cinema nas diversas situações educacionais 

mencionadas, a partir dos quais reflito e realizo uma prática de ensino-

aprendizagem cinematográfica específica. 

Neste trabalho é indissolúvel a teorização sobre a prática e a 

prática calcada na teorização, constituindo-se em processos interfaciais, cuja 

relação dialética atravessa também seus sujeitos: os professores universitários, 

do ensino fundamental e médio, os graduandos em História, os profissionais 

em comunicação social (jornalistas) e professores do curso de Jornalismo em 

Multimeios, além do pesquisador e educador que escreve esta Tese. Todos 

formamos o quadro de sujeitos da pesquisa que constroem/construímos o 



cinema como conhecimento, seja como tecnologia formadora, tecnologia 

teórica ou como campo indeterminado. 

Assim, há neste trabalho de Tese uma complexidade do sujeito 

que se desdobra, essencialmente, em três faces e correspondem as práticas 

educacionais que também constituem campos de reflexão no decorrer dos 

capítulos: os sujeitos em formação (estudantes de História), os sujeitos em 

atuação (professores e jornalistas), os sujeitos realizadores (os diretores 

cinematográficos, implícitos neste trabalho, mas sempre presentes enquanto 

instancia criadora quando nos referimos ao cinema como conhecimento ou 

fonte para a História) e o sujeito pesquisador e educador (que, ao escrever esta 

Tese, imbrica-se no fazer educacional de todos os sujeitos envolvidos).1



CAPÍTULO 1 

O PERCURSO DO OBJETO: 

A caracterização da prática docente e a síntese do cinema como 

conhecimento
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O SÉCULO XX SOB A ÉGIDE DO CINEMA 

Sendo o cinema o personagem principal deste trabalho de 

pesquisa do Doutorado desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFRN, sentimos a necessidade de situar o seu desenvolvimento 

e função sócio-educacional em um determinado contexto da História do 

homem: o século XX em toda a complexidade que encerra seus períodos, 

recuos e avanços. Nesse contexto, mais precisamente no século 

imediatamente anterior, os filmes surgem na Europa e, quase ao mesmo 

tempo, na América e no restante do mundo. Mas foi, exatamente, no século 

passado que o cinema ganhou status social, político e educativo. Portanto, 

situar o cinema em seu contexto é demonstrar sua inserção e função na 

sociedade enquanto mecanismo de construção de memórias e documentação 

histórica.

Na definição do historiador inglês Hobsbawm (1995), O Breve

Século XX tem início com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e termina 

com a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

no final e início das décadas de 80 e 90, respectivamente. Nessas décadas, 

surgiram e desmoronaram períodos tão diversos uns dos outros que, sob um 

primeiro olhar, pareceram iguais. Nas diversas geografias do globo diversos 

acontecimentos marcaram, indelevelmente, o século de menos de cem anos: o 

primeiro confronto mundial e a revolução comunista, a ascensão do fascismo e 

a Segunda Guerra Mundial, a expansão do socialismo e sua bipolarização com 

o capitalismo, a Guerra da Coréia e a Revolução Cubana, as Ditaduras 

Militares na América Latina, a Guerra do Vietnã e a queda do socialismo real. 

Para Hobsbawm (1995), esse período histórico onde o cinema 

produziu, armazenou e distribuiu seus objetos (os filmes), basicamente, foi 

marcado por três fases temporais: a Era das Catástrofes que, entre 1914-1946, 

levou o mundo a duas guerras, a uma revolução que se mostrava como 

alternativa a sociedade capitalista, a uma crise econômica mundial sem 
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precedentes e ao abalo da democracia com o nazi-fascismo; a Era de Ouro

que, entre 1947-1973, intensificou a luta invisível entre comunismo e 

capitalismo e transformações sociais, culturais e tecnológicas nunca vista 

antes; e, por fim, as Décadas de Crise que, seguindo-se os anos dessa última 

era, presenciou o fim do bloco comunista, o desemprego em massa e um 

mundo cada vez mais globalizado. 

Mas o que caracterizou esse Breve Século XX e qual sua relação 

com o cinema enquanto tecnologia inserida no âmbito educacional? 

Segundo Hobsbawm (1995), o século XX foi o século: 

[...] mais assassino de que temos registro, tanto na escala, 
freqüência e extensão da guerra que o preencheu [...] como 
também por um volume único das catástrofes humanas que 
produziu, desde as maiores fomes da História até o genocídio 
sistemático. (HOBSBAWM, 1995, p. 22). 

No campo dos fatos, sejam políticos (o assassinato do 

arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914), econômicos (a falência da bolsa 

de valores dos Estados Unidos da América, em 1929) ou social (os milhares de 

mortos decorrentes da fome e da miséria na África), esse foi um período de 

morticínios e destruição em escalas nunca antes imaginada. No campo da 

memória, décadas onde se procurou esquecer e desvirtuar os registros e até 

mesmo apagar de vez os acontecimentos e personalidades que o marcaram. 

Desde a Idade Média, a censura não tinha sido tão intensa e presente, talvez 

porque nunca se registrou e se expressou tanto. 

No campo da memória, que se materializa na tradição oral e no 

território da imagem (fotografia ou cinema), Hobsbawm (1995) acrescenta que 

o século XX caracterizou-se como período da História onde: 
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A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais 
que vinculam nossa experiência pessoal a das gerações 
passadas – é um dos [seus] fenômenos mais característicos e 
lúgubres. (HOBSBAWM, 1995, p. 14). 

Desse modo, tanto as catástrofes em grande escala quanto a 

necessidade de esquecê-las, fizeram do século XX um momento da História da 

humanidade sem precedentes. Entretanto, para os professores de História e 

demais educadores que usam filmes no âmbito educacional, o século passado 

não foi apenas o período que marcou o primeiro centenário do cinema. Mas, 

nas palavras de Gunning (1996), o primeiro século cujo processo histórico foi, 

minuciosamente, registrado por filmes realizados a partir de uma perspectiva 

ficcional – como o longa-metragem brasileiro “Cabra Cega” (2005, Tony 

Venturi) – ou documental – como “Arquitetura da Destruição” (1992, Peter 

Coen). Assim, em inúmeras de suas produções, obras ou filmes, o cinema não 

só documentou as catástrofes que a humanidade quis esquecer – como em “A 

Lista de Schindler” (1993, Steven Spielberg), por exemplo –, mas se tornou um 

dos seus principais mecanismos de memória, seja enquanto manipulação ou 

registro histórico. Portanto, essa propensão ao esquecimento e manipulação da 

memória ocorre, no mais das vezes, em função de certas necessidades 

políticas provenientes das necessidades das classes dominantes e, ao mesmo 

tempo, das categorias que situam-se na esfera do poder, esteja ou não em 

uma escala assimétrica em relação a outras classes ou categorias sociais. 

Nas suas múltiplas relações com a História, seja como agente, 

representação, reflexo e documento (FERRO, 1992), o cinema, 

inevitavelmente, constrói documento-imagem. Nestes, podemos divisar o 

passado no seu ambiente ontológico com seus aspectos sonoros e visuais 

próprios, ainda que, objetivamente, construídos pelos realizadores. De modo 

que, como coloca Costa (1989), a História se apresentou, desde o início, como 

um referente seguro, o que possibilitou aos filmes a captação dos eventos 

históricos ou dos acontecimentos que, “realmente”, ocorreram no limiar das 

décadas. Portanto, em um processo interfacial extremo, cinema e História 
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proporcionaram uma confluência entre os vários aspectos que envolvem suas 

matrizes.

Ferro (1992), ao analisar as diversas relações entre essas duas 

áreas de conhecimento, apresenta o exato significado histórico dessa interface. 

A totalidade daquilo que foi filmado desde o início do século [do 
Século XX] constitui, hoje, de fato um arquivo considerável, 
guardado nesses arquivos blindados das cinematecas, das 
televisões, das coleções privadas, e na memória das pessoas. 
Após um longo tempo, a relação dos povos com seu passado – 
sua memória – não se distinguirá mais muito claramente de sua 
relação com esse arquivo [sua memória fílmica]. (FERRO, 
1992, p. 69). 

Esse estreitamento entre cinema e História, tanto no âmbito 

documental, quanto no ficcional, vem sendo cada vez mais intensificado, ao 

estabelecerem uma relação e influência mútua do cinema com os outros meios 

de comunicação: o Rádio e a Televisão, basicamente. 
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O CINEMA E OS OUTROS MEIOS 

À medida que o século XX avançou, os meios de comunicação já

se tornavam verdades concretas em diversos países ocidentais. Nos EUA, por 

exemplo, havia mais jornais diários nas ruas do que o número de habitantes, 

de modo que, entre 1920-1950, eram vendidos cerca de trezentos a trezentos e 

cinqüenta jornais por cada cem homens. (HOBSBAWM, 1995). Entretanto, ao 

contrário da imprensa restrita a classe média1, o cinema alcançou um nível 

mais abrangente que os outros meios. Esses fatos se encontram vinculados ao 

surgimento de um dos primeiros “meios de comunicação de massa” do século 

XX que, por sua vez, influenciou a constituição de novas formas de significação 

e avanço tecnológico: o Rádio. 

Produzindo efeitos não apenas no âmbito estético, mas nas 

técnicas de produção cinematográfica (COSTA, 1989), a tecnologia radiofônica 

propiciou as bases fundamentais para o advento do cinema sonoro: 

As tecnologias da indústria radiofônica permitiram a reprodução e 

ampliação do som, da sua produção e transmissão, ao cinema sonoro (a RCA, 

do setor radiofônico, criou a RKO, especializada no setor cinematográfico, por 

exemplo);

As tecnologias da indústria radiofônica permitiram um hábito à voz 

reproduzida dos filmes em função de um consumo já estabelecido pelas ondas 

sonoras (quase sempre de detentores do poder, os governantes e/ou os heróis 

nacionais, por exemplo). 

1
 Não há contradição nos dados quando informam que havia de 3 a 3,5 jornais por indivíduo e, ao mesmo 

tempo, quando explicam que a imprensa ficava restrita apenas a classe média. Na verdade, a resposta para 

esse aparente paradoxo encontra-se antes na falta de controle de circulação dos jornais – patrocinado pela 

publicidade da época – do que nos dados brutos/quantitativos. 
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Com o cinema sonoro, a História se apresentava com mais 

verossimilhança. De modo que, a partir de então, os espectadores não só 

tiveram acesso aos aspectos visuais que por si já eram emblemáticos, como no 

documentário “Nanook” (1922, Robert Flaherty) cujas circunstâncias 

contextuais do mundo polar entrevistas através das lentes de uma câmera 

revelava todo o universo humano e natural do esquimó protagonista. Mas, a 

medida que a sonoridade ocupava espaço no cinema, o acesso também 

passou a ser em relação aos elementos sonoros de uma época ou lugar. Para 

isso, o documentarista brasileiro Alberto Cavalcanti teve um papel fundamental 

ao trabalhar com o cineasta inglês John Grierson, na Inglaterra. Primeiramente, 

porque contribuiu muito para a racionalização da sonoridade cinematográfica,

avançando no “som sincronizado”, onde imagens e sons se encontravam em 

uma relação coerente. Segundo, porque buscou, ao mesmo tempo em que 

produzia um avanço na sincronicidade, a consolidação do “som complementar”, 

onde som e imagem não tinham uma continuidade lógica, mas dialogavam 

conjuntamente para a produção do sentido de um filme. (CAVALCANTI, 1977). 

A tecnologia radiofônica, quando chegou aos Estados Unidos ao 

acesso das classes populares, integrou a vida dos indivíduos mais pobres, 

sobretudo das donas de casa presas ao lar. A elas, o rádio levou o mundo e os 

sons que nele existiam. Daí para frente, tudo do que podia ser tocado, cantado, 

dito ou expresso em som encontrava-se, nesse momento, ao alcance. Seus 

programas acabaram por influenciar os formatos do cinema e, posteriormente, 

da televisão: os noticiários (cine-jornal/telejornal), as entrevistas 

(documentários/programas de entrevistas) e seriados (filmes em série/mini-

séries). Entretanto, uma das mais profundas mudanças do rádio está no 

estabelecimento da vida de acordo com um horário rigoroso, governando a 

esfera do trabalho e do lazer e, assim, permitindo que as pessoas soubessem 

exatamente o que as outras tinham ouvido e vivido no dia anterior. 

(HOBSBAWM, 1995). 

A outra tecnologia a influenciar o cinema e sua relação estreita 

com a História encontra-se na televisão: ferramenta pedagógica de tantos 
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projetos educacionais no Brasil (como por exemplo, o programa TV Escola). 

Abrindo novas possibilidades de produção e apresentação da imagem, a TV 

interferiu diretamente na forma de realização dos filmes, o que veremos com 

mais afinco no primeiro capítulo, quando analisarmos as relações do cinema 

com o jornalismo. Em competição direta, possibilitou a mudança, em maior 

escala, das imagens captadas (COSTA, 1989).

Assim como ocorreu com o aparelho de Rádio, segundo Andrade 

(1991), os equipamentos de televisores se tornaram mais acessíveis no Brasil 

de Juscelino Kubitschek, tanto para a classe média como para alguns setores 

do operariado brasileiro que, nos intervalos de lazer, passaram a sonhar com o 

fusca e com o televisor. De sonho a realidade, o acesso a aparelhos de TV no 

Brasil e no mundo fez com que os indivíduos deixassem de ir às salas de 

cinema para permanecer no conforto da sala de suas casas. Em função disso, 

a indústria cinematográfica instituiu a cor e a tela panorâmica, visando aplacar 

a concorrência emergente da Televisão. 

A cor, juntamente com a tela panorâmica, deu um maior realismo 

a imagem em movimento e, consequentemente, interligou mais estreitamente 

cinema e História. Desse modo, não eram apenas a imagem e o som a 

existirem enquanto formas de se ter acesso a realidade histórica, mas as cores 

dos objetos humanos e naturais captados pela câmera. A História, a partir de 

então, passou a impregnar ainda mais a ficção e o documentário. Assim, a cor 

constituía-se em um mecanismo de registro histórico ou signo plástico, no 

conceito de Barthes (1990); e, principalmente, em uma possibilidade de divisar 

os objetos em sua “concretude”. De modo que, diante do Deserto do Saara, 

pode-se observá-lo quase que em sua real existência, caso o diretor de 

fotografia não queira manipular suas cores e sentidos, como veremos no 

Capítulo 4 onde a ficcionalização no cinema documental e o documental no 

cinema de ficção serão analisados. 
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Manipulação de imagem porque segundo Campanholi (2000): 

O real [nos filmes] é um real produzido por uma estrutura 
narrativa particular, é um real reconstruído, simulado, uma 
espécie de reconstrução do mundo segundo um determinado 
ponto de vista. (CAMPANHOLI, 2000, p. 06). 

Nesse sentido, apesar da cor, necessariamente, não poder ser 

considerada um elemento de realismo, mesmo assim ela nos dá a sensação de 

estarmos diante do mundo como o vemos. Por outro lado, a TV influenciou o 

cinema também no campo das formas de realização: as técnicas urgentes de 

produção dos programas. Fundado nos modelos de reportagem televisiva e na 

improvisação inevitável, apesar da urgência da produção, o Cinema Direto

(gênero documentário que nascera no início da década de 60 bem próximo do 

modelo de observação das técnicas narrativas da televisão que flagram os 

fatos em tempo real e imediato) adotou muitas características dos mecanismos 

televisivos. Essas marcas, por sua vez, podem ser encontradas, 

principalmente, no “papel ativo da câmera que procura estabelecer um contato 

direto e imediato com o real”. Desse modo, o cinema documental, antes de 

tudo, permite-nos “a participação direta ou indireta num evento ao qual não 

estamos (ou não estivemos) presentes”. (COSTA, 1989, p. 125;144). 

Essa interface dos filmes com o processo histórico, intensificada a 

partir da relação do cinema com outros meios de comunicação – o Rádio e a 

Televisão, principalmente -, promoveu ainda mais a confluência entre cinema e 

educação. De um lado, porque os filmes são fontes por excelência para os 

educadores utilizarem-nos no âmbito educacional; por outro, porque, sendo 

suportes tecnológicos, veiculam “conteúdos” das disciplinas curriculares. 

Assim, o cinema e o ensino de História conseguiram estabelecer uma relação, 

ao mesmo tempo, filosófica e técnica, respectivamente. 
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CINEMA E ENSINO DE HISTÓRIA 

A relação do cinema com o ensino de História no Brasil, há 

algumas décadas ocorre tanto em atividades individuais e particulares, quanto 

em medidas institucionais e estatais. A partir da tecnologia do monitor de TV, 

do videocassete e da fita VHS, os filmes no âmbito educacional há muito tempo 

vêm transformando a sala de aula e a sala de casa em “sala de cinema”. Essa 

transformação, por sua vez, é decorrente de uma prática pedagógica cada vez 

mais comum e constante nas instituições de ensino. 

Implementados, de um modo geral, por instituições privadas e 

públicas, esses filmes são trabalhados pelos professores em seus espaços 

educativos para apresentarem, debaterem e/ou avaliarem assuntos relativos ao 

conteúdo de suas disciplinas. A principal conseqüência dessa implementação, 

no campo espacial, dá-se na própria configuração física da escola, com a 

criação de um novo espaço escolar: A Videoteca – local de educação através 

de produtos audiovisuais que, no fim da década de 80, invadiu as escolas 

brasileiras a partir de projetos e programas governamentais. Entretanto, a 

maior contribuição do uso de filmes na educação está no fato dos educadores 

introduzirem outras possibilidades de ensino-aprendizagem, mostrando novas 

formas de educar, ampliando o conceito de educação e propiciando novos 

comportamentos em relação a produção do conhecimento. 

No entanto, para que os professores utilizem a cinema de forma 

não-instrumental enriquecendo a relação do cinema com o ensino de História, 

é necessário, como colocou Paiva (2000), que: 

As imagens [audiovisuais] deixem o lugar de meras ilustrações 
para se tornarem chaves de memória através das quais 
professores e alunos poderão mergulhar no passado e na 
História. Elas poderão revalorizar aquilo que a maioria dos 
alunos viu e nunca valorizou, ou cresceu chamando de 
velharia. (PAIVA, 2000, p.19). 
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Desse modo, os filmes passam da condição de meras ilustrações 

do livro didático para o centro da prática pedagógica. Desse modo, devem ser 

valorizadas enquanto meios e fins na produção do conhecimento – conforme 

analisamos no capítulo sobre cinema e conhecimento. Portanto, tornar o 

cinema um procedimento educativo, tornou-se uma prerrogativa para 

professores que queiram se desvincular das antigas formas pedagógicas, já 

esgotadas pelo tempo e pela prática educacional contemporânea. 

No Brasil, o professor de História Jonathas Serrano se tornou um 

dos pioneiros na utilização de filmes na sala de aula. Ensinando no Colégio 

Pedro II, no Rio de Janeiro, ainda em 1912, já incentivava seus colegas a 

recorrerem ao cinema de ficção e documentário para facilitar o ensino e a 

aprendizagem. Só assim, segundo o professor pioneiro, o ensino de História 

teria condições de abandonar seu tradicional método de memorização pelo 

qual os alunos limitavam-se a decorar páginas carregadas de uma seqüência 

infindável de fatos e de personagens históricos. Portanto, apenas dezessete 

anos após o cinema surgir na Europa e no mundo, um brasileiro já propunha 

sua inserção nas escolas como tecnologia educacional. 

Não é apenas no âmbito escolar, mais precisamente na sala de 

aula (ou na videoteca), que os filmes se transformam em agentes 

educacionais. Além da escola, existem outros espaços onde 

“involuntariamente” filmes (e audiovisuais, em geral) são veiculados com fins 

pedagógicos, a saber, a sala de casa e a própria sala de cinema. Steinberg 

(apud LOURO, 2000), ao cunhar o termo Pedagogia Cultural, quando 

considerou outros espaços educativos, corrobora com nossa acepção ao 

colocar que o termo acima mencionado: 

Refere-se à idéia de que a educação ocorre numa variedade 
de locais sociais, incluindo a escola, mas não se limitando a 
ela. Locais pedagógicos são todos aqueles onde o poder se 
organiza e se exercita, tais como bibliotecas, TVs, jornais, 
revistas, brinquedos, anúncios, videogames, livros, esportes e 
cinemas. (STEINBERG apud LOURO, 2000, p. 421). 
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Desse modo, Steinberg (apud LOURO, 2000) amplia o conceito 

não de espaço educativo ou tecnologia educacional, mas de espaços e 

tecnologias substitutos ou complementares da escola na sua função ideológica. 

Assim, aprofunda a relação do cinema com o ensino de História, ao afirmar que, 

ao lado de jornais e anúncios publicitários, os filmes podem ser utilizados no 

âmbito educacional. Tanto na sala de casa, quanto na sala de cinema, os filmes 

“educam” platéias, forjando comportamentos estrangeiros às realidades locais e 

difundindo idéias políticas extremamente conservadoras. Portanto, a sala de 

cinema e a sala de casa constituem-se em ambientes relevantes para a 

educação, precisando, no entanto, serem analisados criticamente. 

Nesses espaços educacionais, os filmes, apresentados ao mundo 

pelos Irmãos Lumière, em 1895, forjaram a mentalidade de indivíduos diante da 

realidade histórica. Por isso, tornaram-se alvo de uma infinidade de abordagens 

e análises. Mas foi como atividade cultural de lazer, em um espaço relativo de 

tempo, que o cinema se transformou em modalidade de formação 

extremamente poderosa. Nela, representações de gênero, étnicas e de classe, 

exaltadas e marginalizadas conforme a necessidade política do momento, 

passaram a ser apreendidas em forma de espetáculo por um público 

boquiaberto na sala escura e na tela imensa. 

Para Andrade (2006), ao se referir ao comportamento das classes 

dominantes, ao elegerem outros espaços sociais para a educação, essa opção 

ocorre porque: 

Se a escola pública não atende a grande parte da população 
escolar do país, se os atendidos pela escola pública passam, 
ali, apenas três horas por dia, se os professores, grande parte 
sem formação, não têm condições de criar um consenso em 
torno das idéias dominantes da sociedade, torna-se necessária 
a utilização de certas instituições capazes de substituir a escola 
nesse papel homogeneizador. (ANDRADE, 2006). 
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Difundindo e legitimando o modo americano de se viver e, 

conseqüentemente, implantando um império cultural, político e econômico, os 

estúdios hollywoodianos pretenderam-se universais. Assim, expandiram suas 

fronteiras para além da América e fizeram com que, atualmente, seus produtos 

ocupassem 80% do mercado cinematográfico mundial. A necessidade dessa 

universalização do cinema americano, que, conseqüentemente, universaliza a 

cultura e a economia dos EUA, revela-se nos nomes dos estúdios (Universal, 

Paramount, por exemplo). E, em igual medida, na criação dos personagens e 

nas histórias narradas que se apresentam como se fossem comuns para todas 

as culturas e povos. 

Ao ser inseridos hegemonicamente nos diversos países, o cinema 

americano implementa novos valores e, conseqüentemente, estrangeiriza as 

culturas locais. Faz com que essas culturas se tornem alheias às suas próprias 

produções artísticas, aos seus valores secularmente construídos e ao seu 

passado. Esse caráter hegemônico, assim, transforma os membros das culturas 

não-americanas em “desterrados em sua própria terra”. (HOLANDA, 1995, p. 

31).

A partir da conferência do produtor Darryl Zanuck, proferida na 

Universidade da Califórnia, em 1943, podemos apreender a função do cinema 

na sociedade: 

Nós [os estúdios] podemos fazer isso, porque nós temos o 
talento, o Know-how, e os recursos. Nós temos um meio 
incomparável para educação e para o esclarecimento – o maior 
que o mundo conheceu até hoje. (STEINBERG apud LOURO, 
2000, p. 425). 

Que tipo de educação e esclarecimento está falando Darryl 

Zanuck? Da mesma educação que, no Brasil da década de 30, influenciado por 

Roquette-Pinto, Getúlio Vargas regulamentou com a criação do Instituto 
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Nacional de Cinema Educativo (INCE). Esse Instituto objetivava gerenciar e 

controlar a produção cinematográfica do território nacional. Aos poucos, a 

política do cinema educativo foi se expandindo e ganhando espaço, a ponto do 

educador Fernando de Azevedo, ainda naquela época, ter introduzido 

projetores cinematográficos em todas as escolas primárias do Rio de Janeiro. 

(PROFOMM NETTO, 2001). 

O Decreto 2940 apontava as medidas necessárias: 

as escolas de ensino primário, normal, doméstico e 

profissional, quando funcionarem em edifícios próprios, terão 

salas destinadas à installação de apparelhos de projecção fixa 

e animada para fins meramente educativos. 

o cinema será utilizado exclusivamente como instrumento de 

educação e como auxiliar do ensino que facilite a acção sem 

substituí-lo.

o cinema será utilizado sobretudo para o ensino scientifico, 

geographico, historico e artistico. 

a projecção animada será aproveitada como aparelho de 

vulgarização e demonstração de conhecimentos, nos cursos 

populares nocturnos e nos cursos de conferencias. (NOVA, 

1999).

Desse modo, ficou instituído apoio amplo aos produtores 

nacionais que, em contrapartida, deveriam produzir filmes capazes de contribuir 
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para a educação e “aprimoramento” racial do povo brasileiro. O filme “O 

Despertar da Redentora” (1942, Humberto Mauro), por exemplo, passa a 

imagem de que o fim da escravidão no país foi tão somente fruto do ato solene 

da Princesa Isabel e não das mudanças estruturais capitalistas e das rebeliões 

provocadas pelos escravos, que minaram o modo de produção escravocrata. 

Esse encontro inevitável entre cinema e educação vem ocorrendo 

com mais afinco no mundo atual. E, com mais tenacidade, se concretizará 

enquanto união complementar de um processo audiovisual de significação 

ideológica e de utilização social de seus produtos midiáticos. Inserindo-se, 

desse modo, nos dois movimentos distintos que estão ocorrendo na atualidade: 

um excessivo investimento na produção e ampliação dos meios de 

comunicação e uma total concentração de propriedade dos seus produtos 

audiovisuais, sonoros e informáticos. (COELHO, 2002). Portanto, foi como 

instância ideológica controlada pelas relações de poder da sociedade que se 

deu o encontro entre filmes e a educação para a História. 

Assim, com produtos culturais diferentes do livro didático e com 

espaços diversos não, necessariamente, originários apenas do âmbito escolar, 

a educação também acontece. Nesse contexto, o cinema participa do jogo das 

correlações de forças da sociedade, sendo utilizado como instrumento de 

propaganda na difusão e implantação de valores. No entanto, esses filmes 

podem ser usados como tecnologias produtoras de modificações sociais e 

estabilizadoras do imperialismo cultural americano, fortalecendo identidades 

locais e introduzindo reações as tentativas de padronizações culturais. 



37

A PESQUISA 

Desde o aparecimento do cinema no final do século XIX, mais 

precisamente no dia 27 de dezembro de 1895, a História não cessou de 

impregnar seus objetos (filmes) com fatos, personagens ou qualquer outra 

característica que a constitui. Nesse sentido, seja a partir do gênero ficcional ou 

documental, o cinema surge como uma necessidade humana, sem a qual a 

sociedade também não poderia mais divisar o passado, redimensionar o 

presente e apontar questões e problemática para o futuro e, sobretudo, 

constituir-se enquanto registro histórico. 

A CHEGADA DO TREM NA ESTAÇÃO DE CIOTAT
(dir. Louis e Auguste Lumière – 1895) 

Ao entrarmos no campo da imagem de “A Chegada do Trem na 

Estação de Ciotat” (1895, dos Irmãos Lumiere), quando um trem se aproxima 

de uma estação e, conseqüentemente, da superfície da imagem, observa-se o 

efeito de realidade na profundidade de campo em um espaço bidimensional. 

Na lateral direita do quadro, em uma manhã fin de siècle, algumas pessoas o 

aguardam – malas, despedidas, passagens. De repente, a grande máquina a 
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vapor ocupa todo o enquadramento, sendo que, uma parte sua, passa para 

fora de campo rompendo a superfície em sua lateral esquerda. 

Além da grande máquina, o que vemos como história se movendo 

dentro do quadro é um conjunto de pessoas: um homem correndo, dois outros 

homens caminhando e, entre ambos, uma menininha passando a mão nos 

olhos, ou seja, as primeiras personagens do cinema. Assim, com o primeiro 

filme da História do Cinema, uma janela se abria para o mundo com o tempo 

necessário para que a realidade deixasse de ser imóvel ou apenas um instante 

preso na fotografia. Feito todo em plano fixo, inexistem os inúmeros 

movimentos de câmera em panorâmicas ou travellings. Talvez, uma 

demonstração de que, mesmo estático, o cinema enche o quadro de realidade 

e vida. 

No decorrer do século XX, essa necessidade se apresentou de 

forma direta e indireta, intencional e casual, programada e aleatória. Assim, 

evidenciar as potencialidades epistemológicas, históricas e educacionais do 

cinema constituiu-se no objeto de estudo da Dissertação Pedagogia da Sétima 

Arte: as potencialidades históricas, epistemológicas e educacionais do cinema,

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). De modo que, 

buscando redimensionar essas potencialidades para o âmbito educacional, 

caracterizamos a prática pedagógica do professor de História, quando utilizou 

filmes no âmbito educativo. 
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A partir da prática docente marcada pela presença do cinema em 

determinados momentos do processo de ensino-aprendizagem de História, 

delineamos cinco abordagens educacionais do cinema: 

Abordagem Epistemológica; 

Abordagem Histórica; 

Abordagem Cinematográfica; 

Abordagem Semiótica; 

Abordagem Tecnológica-Espacial. 

Com esse intuito, seguindo os passos da metodologia de Bardin 

(1977), adotamos duas ordens procedimentais: partimos da prática docente 

dos professores de História quando usaram filmes no âmbito educacional e do 

caráter histórico do cinema. 

Para isso, compreendemos que a análise de conteúdo consiste 

em um conjunto de instrumentos metodológicos aplicáveis a discursos, 

conteúdos e continentes. Sua principal missão é revelar o escondido, o latente, 

o não-aparente, retido em qualquer forma de comunicação, expressão e 

informação: cinema, televisão, vídeo.  Sendo assim, esse método tem dois 

objetivos: ultrapassar a incerteza e enriquecer a leitura – tanto a partir de uma 

função de administração de provas que, através de hipóteses prévias, busca 

comprovar ou não suas afirmativas, quanto de uma função heurística que 

permite descobrir uma realidade não antecipada. (BARDIN, 1977). 

Utilizamos essas duas funções, seja quando abordamos as 

entrevistas realizadas com os professores de História ou analisamos os filmes 

com o intuito de demonstrar o potencial epistemológico, histórico e educacional 

do cinema. 
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[Tanto a comprovação de provas como a heurística] podem 
coexistir de forma complementar, quando o analista se dedica a 
um domínio de investigação, ou a um tipo de mensagens pouco 
exploradas, onde faltam ao mesmo tempo a problemática de 
base e as técnicas a utilizar. (BARDIN, 1977, p. 30). 

Nesse sentido, a função de comprovação de provas e a função

heurística foram fundamentais quando caracterizamos a prática docente do 

professor de História, ao utilizar filmes no âmbito educacional. Primeiramente, 

porque partimos de categorias pré-estabelecidas, como a do cinema como 

representação, agente e reflexo da História. (FERRO, 1992). Segundo, porque 

também descobrimos categorias ainda não existentes nas reflexões teóricas, 

como o cinema como documento, por exemplo. Assim, caminhamos na 

perspectiva de demonstrar e descobrir novos conhecimentos sobre a relação 

cada vez mais estreita entre Cinema, História e Educação. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A partir dessa orientação, buscando selecionar o corpus a ser 

analisado, fundamentamos o processo de seleção dos professores em dois 

critérios: critérios de qualidade e critérios de abrangência; elaborados com o 

intuito de qualificar e abranger o universo docente enfocado. 

Os critérios de qualidade: 

Professores formados por instituições federais; 
Professores lotados em instituições regulamentadas pelo 
Ministério de Educação (MEC); 
Professores que atuam em instituições localizadas nas 
capitais e nas grandes cidades dos diversos estados 
brasileiros.

Os critérios de abrangência: 

Professores de instituições públicas e privadas; 
Professores do ensino fundamental, médio e superior; 
Professores das cinco regiões do país; 

Tal opção metodológica para a orientação da seleção do corpus 

vincula-se diretamente às pesquisas qualitativas. Primeiramente, porque 

prioriza aspectos relacionados às questões internas e subjetivas dos 

fenômenos e não aos seus aspectos quantitativos. Também porque não é a 

quantidade o critério que define o corpus pesquisado, mas os critérios de 

qualidade e de abrangência estabelecidos. 

No primeiro caso, os critérios de qualidade visavam qualificar o 

corpus investigado. Trabalhamos com os três critérios apresentados 

anteriormente em função, especificamente, do grau de formação referente a 
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determinadas práticas docentes, potencialmente, vinculadas às linguagens e 

aos meios. Também, tais critérios pressupõem um certo acesso dos 

professores a filmes e a uma cultura cinematográfica: mostras de filmes, 

festivais de cinema, filmes clássicos e importantes na história da sétima arte, 

etc. Portanto, não apenas qualificam, mas criam uma possibilidade de perceber 

a natureza do uso do cinema em um ambiente mais propicio a metodologias da 

imagem na educação. 

Já os critérios de abrangência, por sua vez, nos davam uma 

diversidade maior de professores que utilizam filmes em ambientes educativos. 

Seja no campo institucional, nível de ensino ou no espaço geográfico, esses 

critérios, assim, possibilitaram uma verificação abrangente da problemática 

pelo fato dos sujeitos e suas práticas perpassarem diversas instâncias. Nesse 

sentido, é possível verificarmos que a problemática que nos propomos 

investigar tem uma pertinência qualitativa e de abrangência nos âmbitos das 

práticas docentes que se utilizam dos filmes na educação. 
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TABELA 1: PROFESSORES POR NÍVEIS DE ENSINO 

Níveis de 
Ensino

Quantidade

Professores
Universitários

3

Professores do 
Ensino Médio 

5

Professores do 
Ensino
Fundamental

8

TABELA 2:PROFESSORES POR INSTITUIÇÃO 
PÚBLICA E PRIVADA 

Instituições Quantidade
Públicas 2
Privadas 6

TABELA 3:PROFESSORES POR REGIÃO 
Níveis de 
Ensino

Quantidade

Norte 1
Nordeste 3
Centro-oeste 2
Sudeste 3
Sul 2

A técnica do questionário se tornou fundamental para a 

caracterização da prática docente do professor de História. Utilizando-se da 

Rede Mundial de Computadores (INTERNET), a partir de correios eletrônicos 

(e-mails), aplicamos as questões. Essa opção metodológica se deu por duas 

razões fundamentais: primeiramente, porque utilizamos critérios espaciais, que 

exigiam a presença do pesquisador no local onde a ação foi desenvolvida. 

Desse modo, a Internet apresentou-se como solução, já que, em função da 

limitação espaço-temporal, não podíamos percorrer os diversos estados para 

analisar práticas pedagógicas. E, segundo, porque a “tela informática” ameniza

a interferência do pesquisador, separando espacial e psicologicamente os dois 
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pólos do processo – o pesquisador que aprende e o pesquisado que educa. 

Por outro lado, obtivemos os dados digitados, eliminando a árdua técnica de 

transcrevê-los.

SEGUE O QUESTIONÁRIO2

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome:
Formação:
Instituição Formadora: 
Ano de Formação: 
Instituição Onde Ensina (Localização): 
Nível de Ensino: 
Contato (Fone/E-mail): 

QUESTÕES GERAIS 

1. O (a) senhor (a) utiliza filmes no ato educativo? 

(SIM)
(NÃO)

2. Com qual objetivo o (a) senhor (a) utiliza filmes no ato educativo? 

(a) Para ILUSTRAR (o conteúdo); 
(b) Para COMPLEMENTAR (o conteúdo); 
(c) Para FORMAR (para o conteúdo). 

3. JUSTIFIQUE sua resposta da questão anterior. 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

DO CONCEITO 

4. O que o (a) senhor (a) entende por FILME HISTÓRICO? 

5. Que filmes históricos o (a) senhor (a) já utilizou no ato educativo (cite 3)? 

6. Que gênero cinematográfico o (a) senhor (a) utiliza no ato educativo? 

(a) Ficção; 
(b) Documentário; 
(c) Ficção e Documentário. 

7. JUSTIFIQUE sua resposta da questão anterior. 

8. O que o (a) senhor (a) entende por FILME DE FICÇÃO? 

2 Questionário utilizado na pesquisa com professores de história que utilizam filmes em 
escolas.



45

9. O que o (a) senhor (a) entende por FILME DOCUMENTÁRIO? 

DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS DO CINEMA 

10. Que espaços o (a) senhor (a) utiliza quando aplica filmes no ato educativo? 

(a) Escola (Sala de Aula/Sala de Vídeo); 
(b) Cinema (Sala de Cinema); 
(c) Casa (TV/Vídeocassete). 

11. JUSTIFIQUE sua resposta da questão anterior. 

(Das três questões abaixo, só responda a referente ao ESPAÇO selecionado 
na QUESTÃO 10) 

12. Quando o (a) senhor (a) utiliza O ESPAÇO ESCOLAR (Sala de Aula/Sala 
de Vídeo) para aplicar filmes no ato educativo: 

(a) Que problemas são identificados (cite-os); 
(b) Que precauções são tomadas (cite-as). 

13. Quando o (a) senhor (a) utiliza O ESPAÇO DO CINEMA (Sala de Cinema) 
para aplicar filmes no ato educativo: 

(a) Que problemas são identificados (cite-os); 
(b) Que precauções são tomadas (cite-as). 

14. Quando o (a) senhor (a) utiliza O ESPAÇO DA CASA 
(Televisão/Videocassete) para aplicar filmes no ato educativo: 

(a) Que problemas são identificados (cite-os); 
(b) Que precauções são tomadas (cite-as). 

DA LEITURA DO FILME HISTÓRICO 

15. Que aspectos/elementos presentes em uma obra cinematográfica o (a) 
senhor (a) considera importantes para fundamentar a análise/leitura de um 
filme histórico? 

16. O (a) senhor (a) faz algum tipo de avaliação com os seus alunos quando 
aplica filmes no ato educativo? 

(Sim)
(Não)

17. Caso tenha respondido SIM na questão anterior, o que o (a) senhor (a) 
solicita na avaliação quando aplica filmes no ato educativo? 

DAS PERSPECTIVAS 

18. Que COMPETÊNCIAS o (a) senhor (a) considera necessárias para que o 
(a) professor (a) de história faça uma excelente aplicação de filmes no ato 
educativo?
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Apenas lembramos que, acima, está disponível o Questionário na 

sua íntegra. Mas, ao analisarmos a prática do professor de História quando 

utiliza filmes no âmbito educacional, nos detemos somente em três aspectos 

revelados pelos questionários aplicados: o lugar do cinema na prática docente, 

a concepção de filme histórico e a compreensão da natureza dos gêneros –

problemáticas importantes e que são desdobramentos do objeto da Tese. Os 

outros aspectos foram analisados e aprofundados na Dissertação e, já que não 

se constituíam enquanto objeto do Doutorado, não precisamos aprofundá-los, 

desenvolver a síntese epistêmica e aplicar em alguma realidade empírica. 

Apesar de utilizarmos apenas o questionário, procuramos suprir 

nossa ausência com perguntas que nos transportassem para os espaços 

educativos. Desse modo, as questões foram elaboradas para fornecer 

respostas necessárias que atendessem nossos objetivos, sem que 

precisássemos nos encontrar no local da ação pedagógica.3 Como o método 

não se limita somente aos conteúdos, mas, ao mesmo tempo, aos continentes 

que os veiculam, analisamos também os processos de significação e produção 

de sentido. Assim, os filmes passam por um tratamento textual e contextual, 

onde demonstraremos o que eles expressam, comunicam ou informam e como 

eles apresentam, representam e significam. 

Nesse sentido, Nova (1999) estabelece o método de análise dos 

audiovisuais a partir da análise textual e da análise contextual da imagem. A 

análise textual considera importante a composição; o significado; a função das 

3
A pesar dessas possibilidades filosóficas e técnicas, proporcionadas pela Internet, consideramos essa 

opção metodológica restritiva na delimitação do corpus pesquisado, já que nem todos os historiadores-

educadores têm acesso a computadores. Entretanto, esse obstáculo, em parte, é vencido pelos critérios de 
qualidade, que qualificam e, conseqüentemente, permitem um certo grau de generalização teórica. 
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imagens no audiovisual; a função dos fundos sonoros; das falas; a construção 

da narrativa; a composição estética; o conteúdo das narrações; o caráter 

documental; os fatos narrados; o conteúdo latente; as noções de tempo e 

espaço; a(s) interpretação(ões) histórica(s); os componentes escritos; e as 

possibilidades de leituras dos discursos. Já a análise contextual privilegia o 

contexto histórico do período de produção; os objetivos; o público alvo; os 

artigos, ensaios, comentários e entrevistas que abordem o audiovisual; e a 

crítica e receptividade. 

Nessa metodologia, observa-se que os aspectos formais e de 

conteúdo são enfocados sem uma hierarquização. No entanto, adotamos esses 

elementos de expressão da linguagem do cinema somente a título de orientação da 

leitura da imagem em movimento. Pois, partiremos, fundamentalmente, da 

metodologia de Barthes (1990) ao propor que, primeiramente, se descubra nas 

formações imagéticas o significado produzido para, em seguida, identificar os 

significantes produtores (elementos de expressão que, necessariamente, não são 

da linguagem do cinema) e, conseqüentemente, os signos plenos dos filmes 

analisados em um contexto social, político e econômico determinado. 
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INSERÇÃO DO CINEMA NA PRÁTICA DOCENTE 

O papel que o cinema assume na prática docente constituiu-se 

enquanto problema a ser analisado. Nesse sentido, uma questão se antecipou 

de imediato: o cinema é considerado uma forma de saber, um meio de 

expressão, comunicação e informação capaz de fazer com que os alunos 

alcancem e/ou produzam conhecimento histórico, assim como o livro didático 

ou outros recursos educativos?

Para isso, elaboramos o seguinte questionamento: 

Questão I. 

Considerando os objetivos educacionais 
alcançados a partir dos conteúdos 
lecionados no âmbito educativo, com que 
objetivo os filmes são utilizados no processo 
de ensino-aprendizagem de História? 

Assim, visualizamos o resultado relativo ao papel que o cinema 

assume no processo de ensino-aprendizagem de História e, 

conseqüentemente, a sua condição como conhecimento na prática do 

professor de História. O que observamos, após a análise do questionário, foi 

que todos os professores que utilizam filmes no âmbito educacional 

escolheram a alternativa “o cinema como complemento” enquanto opção para 

trabalhar a relação Cinema, História e Educação. As outras duas alternativas, 

“o cinema como ilustração...” e “o cinema como formação...”, tiveram o mesmo 

percentual, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. 
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Em um primeiro momento, esses dados demonstram que os 

professores pesquisados têm uma posição intermediária com relação ao papel 

do cinema na educação. Ao elegerem a alternativa “o cinema como 

complemento...”, não reduziram o papel da cinema em uma mera ilustração do 

livro didático e/ou de outros recursos educativos. Entretanto, não 

reconheceram suas potencialidades epistemológicas, formadoras e 

problematizadoras, elegendo-a para a formação dos objetivos educacionais a 

partir dos conteúdos lecionados. 

Essa posição intermediária revela-se, de forma emblemática e 

constante, quando consultamos as justificativas dos professores. 

A utilização do filme me permite complementar o conteúdo 
com curiosidades ou outras informações que o livro didático
não contém. Por exemplo: cotidiano, mentalidade, costumes, 
etc. A utilização de filmes com certeza reforça de forma 
segura um conteúdo desde que bem trabalhado pelo 
educador/orientador. (JBZM – Ensino Médio – Salesiano – 
BH, grifo nosso). 

Desse modo, o cinema não foi descartado de todo e nem tão 

pouco colocado como instância superior do conhecimento no processo de 

ensino-aprendizagem de História. No entanto, os filmes continuam sendo 

considerados apenas apêndice do livro didático ou de outras tecnologias. 

Segundo os professores de História entrevistados, o cinema serve apenas para 

complementar e não se contrapor aos manuais escolares – com novas 

abordagens e/ou novos objetos –, uma vez que aquilo que “o livro didático não 

contêm” o cinema “reforça” e, portanto, complementa “de forma segura um 

conteúdo”. Dessa forma, o cinema ainda não conquistou sua autonomia como 
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conhecimento formador-problematizador – conceito que iremos trabalhar mais 

adiante –, ficando, assim, a mercê de outros recursos pedagógicos. 

Outra justificativa envereda por esse mesmo caminho, ao 

privilegiar “o cinema como complemento” no processo de ensino-aprendizagem 

de História: “Creio que o recurso cinematográfico pode, se bem orientado, ser 

bem interessante como apoio complementar ao assunto estudado”. (RGS – 

Ensino Médio – CEI – RN, grifo nosso). 

Mais uma vez, o cinema aparece como “apoio complementar do 

assunto” e não como protagonista principal da cena educacional. Nesse 

sentido, aparece em estado de subordinação, já que não deverá contestar o 

que está sendo apresentado, mas apenas servir “como apoio” a outras fontes 

trabalhadas como recursos educativos. Desse modo, são secundarizadas as 

suas potencialidades epistemológicas, históricas e educacionais. 

Apesar dessa posição intermediária do professor de História ser 

hegemônica, existem momentos de clareza, ao se utilizar o cinema na prática 

docente.

O acesso só aos livros é deficiente na atualidade. É 
importante ampliar as vias que levam ao conhecimento amplo 
do estudo. O filme (...) desperta no aluno uma nova relação 
com a aprendizagem, assim como acontece ao se realizar 
uma excursão cultural ou visitas a museus. (GPT – Ensino 
Fundamental – Salesiano – ES, grifo nosso). 

Observamos, portanto, que essa não é a concepção hegemônica 

do professor de História, quando utiliza filmes no ato educacional. No entanto, 

ao buscar apresentar alternativas para essa problemática, entendemos o 

cinema enquanto conhecimento sobre a realidade sócio-histórica que 
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enquadra. Principalmente porque o cinema não apenas introduz novos objetos 

e novas abordagens da História, mas, sobretudo, porque permite a 

compreensão do processo histórico enquanto campo de conhecimento e 

categoria teórica. (CABRERA, 2006). 

A concepção vigente de filme histórico é outro ponto da prática 

docente do professor de História mediada por filmes que precisa ser analisada. 

A fim de perscrutarmos esse problema, duas questões se anteciparam de 

imediato: qual o conceito que se tem de filme histórico? É um conceito 

abrangente ou reducionista? 

Nesse sentido, elaboramos as seguintes questões: 

Questão I: 

O que você entende por Filme Histórico? 

Questão II: 

Cite alguns filmes históricos que já utilizou no processo de ensino-
aprendizagem de História. 

A primeira questão nos permitiu saber se os professores de 

História tinham uma noção abrangente ou não do conceito de filme histórico. 

Longe, portanto, da concepção que o define meramente como uma produção 

cinematográfica que tem no passado o objeto apenas de sua representação – 

os chamados filmes de época.
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Esse aspecto, segundo Ferro (1992), não encerra o caráter 

histórico de um filme. Ao lado do cinema como agente, reflexo e documento da 

História, os filmes de época integram toda uma interface cinema-História que é 

muito mais profícua e dinâmica do que pensa e imagina o senso comum e, até 

mesmo, exegetas do cinema. 

Nossa pesquisa demonstra uma concepção ainda reducionista de 

filme histórico por parte dos professores que entrevistamos que, por sua vez, 

se revela na sua prática docente. De modo que, em relação aos dados obtidos, 

o que se observou foi que todos os professores têm uma concepção de filme 

histórico enquanto conceito vinculado ao cinema como representação, cujo 

objeto dos filmes é um fato ou personagem localizado no passado. 

Já o cinema como agente histórico, que impulsiona os 

acontecimentos do passado e serve também para explicá-los; e o cinema como 

reflexo da História que, indireta e casualmente, revela características da época 

de sua produção, aparecem na fala de 1/3 dos entrevistados, tanto no ensino 

fundamental quanto no ensino médio. O cinema como documento, mais 

precisamente, não é compreendido e utilizado por nenhum dos professores 

quando usam filmes na prática docente. 

De imediato, observa-se a sobreposição e a unanimidade da 

categoria do cinema como representação diante das demais categorias de 

filme histórico e, por extensão, a necessidade de ampliar esse conceito. Isso 

ocorre, sobretudo, porque as categorias não estão presentes na prática 

docente de forma ampla e não reducionista. Assim, os professores ficam 

presos a categoria de filme histórico mais evidente. 
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Filme histórico, na minha opinião, é qualquer filme que tenha em seu 
roteiro características históricas de algum período ou então que seja 
diretamente produzido em cima de um conteúdo/contexto/documento 
histórico. (JBZM – Ensino Médio – Salesiano – BH, grifo nosso). 
Produção que tem sua tônica centrada em um fato histórico. 

(RGS – Ensino Médio – CEI – RN). 

Um filme que retrata um contexto, um momento, uma época ou 
fatos que aconteceram na História da humanidade, ou até 
mesmo referente a uma pessoa, seja uma personalidade 
famosa, um cidadão comum ou um grupo de pessoas. (ASM – 
Ensino Médio – Salesiano – ES). 

Assim, não há espaço para as outras categorias de filme 

histórico. Por conseguinte, tanto no caso do cinema como agente quanto 

reflexo da História, são secundarizadas as outras potencialidades históricas 

que o cinema apresenta para serem trabalhadas no âmbito educativo. E, 

quando constatamos a ausência do cinema como documento, observa-se a 

omissão da categoria de filme histórico que se caracteriza por ser a interface 

suprema entre cinema e História – como veremos mais adiante. 

Com a segunda questão, quando solicitamos que os professores 

citassem as produções cinematográficas mais utilizadas, procuramos observar 

a coerência da definição de filme histórico dada com as produções usadas na 

prática pedagógica. Desse modo, constatamos que os filmes citados 

confirmaram a concepção onde o cinema apareceu como representação de 

fatos e personagens históricos e, conseqüentemente, a coerência entre 

conceito e prática. 

Danton; O Nome da Rosa; e Coração Valente. (JBZM – Ensino 
Médio – Salesiano – BH). 

O Que é Isso, Companheiro?; Danton e a Revolução; Canudos. 
(RGS – Ensino Médio – CEI – RN). 
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O Nome da Rosa; Tempos Modernos; Carlota Joaquina. 
(ASM – Ensino Médio – Salesiano – ES). 

A segunda questão, por sua vez, demonstrou que mesmo os 

professores que concebem o cinema como agente e reflexo da História, 

necessariamente, não desenvolvem uma prática onde o cinema seja entendido 

em todas as suas interfaces com o passado. Como exemplo, temos a 

concepção do professor JBZM, do Colégio Salesiano, de Belo Horizonte/MG, 

ao afirmar que “filme histórico, na minha opinião, é qualquer filme que tenha em 

seu roteiro características históricas de algum período...”. Essa conceituação 

não está em consonância com os filmes citados como exemplos de filmes 

históricos utilizados no âmbito educacional porque estão, intimamente, 

vinculados ao conceito da categoria do cinema como representação.

Já as escolhas e concepções que o professor de História faz dos 

gêneros ficcional e documental são determinantes da sua prática docente. Para 

adentrarmos nesse ponto, duas questões se anteciparam de imediato: que 

gênero os professores consideram mais importante no processo de ensino-

aprendizagem de História e quais as concepções existentes do filme de ficção 

e do documentário? 

Nesse sentido, estabelecemos três questões: 

Questão I: 

Que gênero (s) cinematográfico (s) o (a) 
senhor (a) utiliza no ato educativo? 

Ficção;
Documentário;
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Ficção e Documentário. 

Questão II: 
Justifique sua resposta da questão anterior. 

Questão III: 
Como o (a) senhor (a) define filme de ficção 
e documentário? 

Com as duas primeiras questões, identificamos quais desses 

gêneros são aplicados no processo de ensino-aprendizagem de História e, ao 

mesmo tempo, o pensamento dos professores sobre as escolhas e recusas 

efetivadas. A terceira questão, por sua vez, revelou as concepções vigentes em 

relação à natureza do cinema ficcional e documental, buscando o grau de 

compreensão da natureza desses dois gêneros cinematográficos. 

Todos os professores pesquisados afirmaram que trabalham com 

a ficção e o documentário no processo de ensino-aprendizagem de História, 

tanto o ficcional quanto o documental. Do ponto de vista quantitativo, os 

percentuais nos revelam, de imediato, uma concepção abrangente em relação 

à necessidade de se utilizar filmes ficcionais e, também, documentais para a 

compreensão do processo histórico. No entanto, quando analisamos 

qualitativamente as justificativas que fundamentam a utilização dos gêneros, 

nos deparamos com elementos essenciais que apontam para a concepção 

subjacente dessas escolhas efetivadas. 
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Os filmes de ficção embora não tenham, necessariamente, um 
comprometimento com o fato histórico, podem ilustrar 
aspectos específicos de um conteúdo. Já os documentários 
estão intimamente ligados ao fato histórico. (CMBS – Ensino 
Fundamental – CEI – RN). 

A presença de filmes ficcionais, ao lado dos documentários, nas 

escolhas dos professores, não está em igualdade epistemológica, histórica e 

educativa, apesar, de quantitativamente, aparecerem como opção assinalada. 

Primeiramente, porque, para muitos professores, os filmes de ficção não 

possuem “um comprometimento com o fato histórico” e, por isso, servem 

apenas para “ilustrar aspectos específicos de um conteúdo”. Desse modo, cabe 

ao documentário a íntima ligação aos fatos e a veracidade das abordagens dos 

acontecimentos. Assim, esse posicionamento do professor, relativizando a 

importância da ficção e exaltando o documentário no âmbito educacional, 

aponta para a concepção vigente da natureza epistemológica e estética dos 

gêneros cinematográficos. 

Para muitos professores de História, o cinema documental 

constitui-se no gênero depositário da verdade histórica, enquanto que o cinema 

ficcional – responsável, no cinema, pela quase totalidade da memória histórica 

audiovisual produzida no decorrer desses cem anos de existência –, encontra-

se, necessariamente, vinculado à imaginação, a irrealidade e a fantasia. O 

documentário, portanto, para a maioria dos professores pesquisados constitui-

se naquela categoria de filme que se baseia: 
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No fato que realmente aconteceu, com pesquisas mais 
cuidadosas do assunto abordado que orienta mais 
verdadeiramente nossa imaginação. Quanto maior for a 
autenticidade do filme, maior será a nossa compreensão do 
fato estudado. (GPT – Ensino Fundamental – Salesiano – 
ES).

Essa concepção de cinema documental revelada no discurso do 

professor pesquisado torna-se emblemática da crença desmedida no 

documentário enquanto instância comprometida com a objetividade dos fatos 

históricos. A seu modo, apresenta uma concepção que descarta a possibilidade 

da intervenção artística na produção do conhecimento a partir do código 

significante da reconstituição, como veremos adiante neste estudo. Esta, 

portanto, não é uma concepção isolada, mas uma constante nas concepções 

dos professores de História que, por sua vez, impregnam sua prática docente, 

ao utilizar o cinema no processo de ensino-aprendizagem. 

Essa crença desmedida constatada na concepção dos 

professores, que entende o documentário como objetividade, advém também 

das noções positivistas dos próprios documentaristas e da propaganda que os 

meios de comunicação fazem do cinema documental. Já as concepções 

referentes à natureza do cinema ficcional, acerca da vinculação aos fatos e/ou 

personalidades da História, apresentam a ficção cinematográfica sem nenhuma 

relação substancial com a realidade sócio-histórica que enfoca. 

Como exemplo, vejamos a seguinte definição: 

Uma interpretação sem compromisso com a veracidade dos 
fatos, um produto da imaginação ou de teorias científicas, 
especulações metafísicas e filosóficas ou simplesmente como 
arte. (ASM – Ensino Médio – Salesiano – ES). 
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Com relação a esse gênero, os professores de História fazem 

uma leitura imediata de sua natureza. Descartam, assim, as inúmeras 

potencialidades históricas engendradas pelos filmes de ficção como já 

analisamos, e esquecem uma necessidade humana secular, uma vez que o 

aparecimento do cinema foi realização de um desejo, manifesto na tentativa de 

captar o real através do desenho, da pintura e da fotografia. 
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CATEGORIZAÇÃO DO OBJETO NA FORMA DE SÍNTESE 

Este trabalho de pesquisa surge, então, impulsionado por uma 

necessidade presente atualmente na educação. Principalmente na educação 

para a disciplina de História, cujos professores estão buscando respostas para 

uma demanda que parece não ter fim: a procura incessante por “manuais 

pedagógicos” para orientar sua prática docente fundada no uso de filmes no 

âmbito educacional. Nesse sentido, buscam elementos que proporcionem 

subsídios para o uso do cinema no processo de ensino-aprendizagem e que 

apresentem substitutos dinâmicos para as antigas ferramentas pedagógicas: o 

giz, o quadro-negro, o livro didático. 

A partir de nossa análise, quando caracterizamos a prática 

pedagógica do professor de História, ao fundar-se, sistematicamente, na 

utilização de filmes no âmbito educacional, promoveremos uma síntese 

epistemológica sobre questões cruciais da interface cinema-educação. Para 

isso, três questões são extremamente fundamentais por intercalarem nossas 

reflexões, evidências e encaminhamentos metodológicos. 

O cinema é uma forma de conhecimento? 

Os filmes podem ser alçados ao status de categoria teórica? 

Qual é verdadeiramente o caráter ontológico do cinema? 



CAPÍTULO 2 

O CINEMA COMO TECNOLOGIA FORMADORA: 

Os conceitos epistemológicos do cinema e sua utilização em uma 

experiência docente 
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O CINEMA COMO CONHECIMENTO 

A dimensão da imagem, segundo Aumont (1995a), estabeleceu, 

basicamente, três relações com a realidade sócio-histórica ao longo dos anos, 

a saber: uma relação simbólica, estética e epistêmica. 

DIMENSÃO VISUAL E AS FUNÇÕES DA IMAGEM 

No campo do simbólico, essa relação dá-se de forma 

convencional, a partir da representação de objetos materiais-perceptíveis 

significando coisas abstratas. Nesse campo, ao longo do tempo, houve a 

predominância de imagens religiosas que foram capazes de permitir, ao 

homem comum, o acesso ao universo do sagrado e do divino. Chegam ao seu 

ápice com o Barroco Europeu Ibérico dos séculos XVII ao XVIII. É bom lembrar 

que quando a Igreja Católica utilizou-se dessas imagens – pictográficas, 

escultóricas e arquitetônicas – os analfabetos compunham a maioria da 

população e, por isso, não conseguiam ir além da tela, da estatuária e das 

grandes catedrais. Desse modo, ficavam apenas no campo do emocional e do 

desejo. (HAUSER, 1995). 

Com o tempo, esse simbolismo imagético passou para a esfera 

laica das sociedades ocidentais, apresentando, ao grande público, conceitos do 

capitalismo nascente, como a democracia (política), a liberdade (de trabalho e 
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de mercado) e o progresso (industrial, técnico e tecnológico). Esses 

simbolismos, em sua essência, estavam impregnados de um caráter 

ideológico. Desse modo, “reproduziam” uma realidade que não correspondia à 

realidade concreta, mas tão somente a uma realidade construída pelos 

indivíduos no esteio das relações de classes. 

No campo do estético, a imagem – seja na pintura, fotografia ou 

no cinema – estabelece uma relação com o mundo, antes de tudo, a partir da 

representação de objetos materiais-perceptíveis, buscando sensações 

específicas. Ao longo do tempo, em função do prazer estético que causava, 

essa categoria de imagem – a que tem por função a construção estética – se 

associou, naturalmente, as obras de arte, a ponto de se confundirem umas com 

as outras. No entanto, essa sensação específica não se encontra apenas em 

produtos artísticos, mas também e, em igual medida, nos produtos 

provenientes do campo da imagem, como filmes, spots publicitários, fotografias 

e cartazes, vídeos e programas televisivos. 

No campo epistêmico, a imagem estabelece uma relação com o 

mundo partindo da representação de objetos materiais-perceptíveis da 

realidade. A partir de dimensões visuais, as imagens produzem conhecimento 

sobre uma determinada realidade sócio-histórica e, assim, se tornam 

produtoras e fontes de conhecimento – ao criarem, armazenarem e divulgarem 

os seus objetos (no caso filmes, em se tratando do cinema). Apesar de, a 

princípio, tentarmos uma separação dessas categorias de imagens, seguindo 

os passos de Aumont (1995a), em nenhum momento afirmamos que essas 

categorias são puras. Como discursos, as imagens têm finalidades diversas, 
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pois, em determinado momento, buscam se aproximar (ciência) e interpretar o 

real (ideológica) ou explicar a realidade concreta que representa (didático). 

Pertencendo o cinema ao campo da imagem com todas as suas 

capacidades técnicas de “reprodução” da realidade, esse caráter epistêmico 

das dimensões visuais é importante porque proporciona conceitos que nos 

permitirão inserir o cinema no campo do conhecimento problematizador. Com 

isso, o cinema adquire o estatuto epistemológico e, por conseguinte, um 

caráter, eminentemente, educativo, tornando-se, assim, fundamental enquanto 

tecnologia formadora no âmbito educacional. 

Seguindo o raciocínio de Gombrich ao analisar as várias funções 

dos produtos imagéticos, Aumont (1995a) coloca que, em última instância, a 

dimensão da imagem: “Tem por função primeira garantir, reforçar, reafirmar e 

explicitar nossa relação com o mundo visual: ela desempenha o papel de

descoberta do visual”. (AUMONT, 1995a, p. 81, grifo nosso). 

Desse modo, a imagem do cinema, enquanto campo produtor, 

armazenador e de difusão de conhecimento, tem sua relação com o mundo. A 

partir, substancialmente, das dimensões visuais da realidade sócio-histórica. 

Isto é, na representação de objetos materiais-perceptíveis pertencentes e 

reconhecidos no universo humano e natural. Para Gombrich (apud AUMONT, 

1995a, p. 81), essa dimensão visual que proporciona valor epistêmico à 

imagem e, por extensão, ao cinema, é marcada pela presença, da parte do 

espectador, de dois conceitos psicológicos básicos: 
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 Reconhecimento; 

 Rememoração. 

O processo de (re)conhecimento dos objetos materiais-

perceptíveis no cinema e nas outras formas de imagem consiste, basicamente, 

em identificar e, em seguida, abstrair motivos que já estão dados na realidade 

sócio-histórica enquadrada. Essa identificação, por sua vez, é regulada por um 

princípio que lhe é próprio (a constância perceptiva), já que reconhecer não é 

constatar uma similitude ponto a ponto do que está no campo da imagem com 

seus similares no mundo real. É, antes de tudo, encontrar invariantes já

estruturadas da visão que, automática e naturalmente, compara o que vemos 

com o que já vimos. 

É por isso que, no caso do desenho dos primeiros tempos, como 

coloca Andrade (2006c), “desenhávamos o que víamos ou lembrávamos”. 

Assim, o que víamos e o que lembrávamos nos permitiam adentrar no 

conhecimento da sociedade captada, pintada ou desenhada por outrem. 

Já o processo de (re)memoração que, por sua vez, está ligado ao 

reconhecimento, porque reconhecer é rememorar, dá-se a partir daquilo que é 

esquemático na realidade sócio-histórica, isto é, nos objetos materiais-

perceptíveis enquadrados através de um conjunto de configurações da 

linguagem do cinema, por exemplo. Enquanto instrumento de (re)memoção, o 

esquema é fundamentalmente econômico e nos proporciona, ao se partir das 

formas iniciais às formas absolutas dos objetos, um estado crescente e 
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evolutivo, da parte do espectador, no processo de apreensão da realidade 

sócio-histórica captada pelas câmeras. 

Essa (re)memoração nas dimensões da imagem permite a 

apreensão de nuances esquemáticas sobre um dado fato ou personalidade 

histórica que, até então, estavam à margem do conhecimento. Ao rememorar e 

apreender esses fatos e personalidades a partir de seus aspectos iniciais é 

possível conhecê-los. Desse modo, ocorre a possibilidade, por exemplo, do 

professor de História adentrar em outras abordagens do processo histórico 

omitidas por determinada historiografia. 

O CASO DO CINEMA COM A HISTÓRIA 

O cinema na sua forma ficcional ou documental estabelece uma 

relação com a História que é passível de ser analisada a partir dos conceitos 

visuais gombrichianos do (re)conhecimento e da (re)memoração. Entretanto, 

apesar de tais conceitos advirem, da parte do espectador, do âmbito 

psicológico e não, necessariamente, do campo imagético, acabam também por 

impregnar como problematizadores epistemológicos a imagem de cinema e, 

conseqüentemente, as áreas do saber (História e jornalismo, por exemplo), 

cuja prática docente pode ser mediada por meio de filmes. 

No caso do cinema, a imagem se constitui enquanto campo 

epistemológico através do qual é possível promover o (re)conhecimento de 

determinada realidade sócio-histórica negligenciada, por exemplo, por certas 
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historiografias oficiais. Isso significa dizer que ocorre a introdução de novos 

objetos desestabilizadores do discurso historiográfico vigente, ao se referir ao 

processo histórico, aos fatos e/ou personagens. Assim, como o conceito de 

(re)conhecimento está intimamente vinculado ao conceito de (re)memorar, o 

cinema resgata aspectos históricos negado por essa mesma historiografia, 

encarregada de produzir uma certa memória do passado que, em hipótese 

alguma, pode ser discutida ou posta a crítica. Com isso, os filmes promovem a 

substituição de velhas por novas lentes para que pesquisadores e professores 

de História possam analisar certos acontecimentos e personagens do passado. 

Portanto, seja no âmbito da pesquisa histórica ou no território da docência, o 

cinema logo se torna problematizador epistemológico.

Sendo assim, o cinema enquanto conhecimento problematizador, 

proporciona novos objetos e novas abordagens da História. Quando, por 

exemplo, apresenta discussões sobre fatos e personagens omitidos do 

processo histórico ou abordados por um outro viés. Por isso, torna-se não 

apenas um meio de expressão, comunicação e informação capaz de 

meramente ilustrar ou complementar o conteúdo lecionado no âmbito 

educacional, mas, por (re)conhecer e (re)memorar, adquire um caráter 

eminentemente problematizador. Com todas as suas potencialidades, os filmes 

permitem ao professor de História uma base epistemológica crítica relativa às 

discussões das relações de poder e que caracterizaram as sociedades no 

espaço e no tempo. 

Nesse campo de debate entre Cinema e História, os filmes, ao 

introduzirem novos objetos, em geral foram as instâncias na produção de 
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conhecimento humano no século XX responsáveis por apresentar os fatos e 

personagens da história das sociedades orientais ao mundo ocidental, ao 

enquadrarem as culturas, religiões e organizações políticas particulares do 

Oriente no bojo das discussões históricas. Entretanto, esse caráter 

epistemológico do cinema não se resume apenas às sociedades orientais. A 

seu modo, os filmes também divulgaram novos objetos pertencentes à própria 

História do ocidente omitidos por sua historiografia, quando da produção do 

conhecimento histórico, principalmente no caso de fatos e personagens que 

colocaram em xeque e em discussão as mazelas culturais, as atrocidades 

religiosas e as selvagerias políticas do ocidente-europeu-americano. 

Tanto a História oriental quanto parte da História ocidental foram 

ausentadas da História da humanidade no livro didático pela historiografia 

européia. Durante muito tempo, essa historiografia se encarregou do 

conhecimento histórico e, de forma hegemônica, acabou por adentrar no 

âmbito educacional como historiografia oficial a ser seguida e adotada pelos 

professores de História. Essa omissão histórica discutida pelo cinema ocorreu 

porque, com a expansão colonialista no final do século XIX e início do século 

XX, a Europa passou a dominar o mundo e, conseqüentemente, a produção do 

saber. Assim, fez com que a História fosse necessariamente eurocêntrica e, 

portanto, ocidental, selecionando fatos e personagens de acordo com sua 

trajetória particular que passou a servir de padrão e modelo. 

Borges (1993), ao estudar a produção do conhecimento-histórico 

a partir da posição geopolítica da Europa na primeira metade do século XX, 
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observa a correlação de forças que envolve a produção de conhecimento em 

sua área de atuação. 

Do ponto de vista do eurocentrismo, a História é apresentada 
como um processo de desenvolvimento contínuo, desde a pré-
História até o período contemporâneo, [tendo] como meta final 
à civilização européia ocidental conforme esta se apresenta 
constituída no início do século, com seu grande 
desenvolvimento técnico, econômico e cultural. (BORGES, 
1993, p. 40-41). 

O Eurocentrismo da produção historiográfica encontra-se, 

inevitavelmente, presente nos livros didáticos indicados pelos professores de 

História às escolas para serem trabalhados com seus alunos. Por sua vez, 

essa visão européia acabou impregnando o cinema mesmo quando 

problematiza a linha ocidental civilizatória e evolutiva da História do mundo. Por 

isso, mesmo em face das potencialidades epistemológicas, históricas e 

educativas do cinema, os professores precisam estar atentos as abordagens 

dos filmes. 

FILMES E HISTÓRIA 

Os filmes “Kundun” (1997, Martin Scorsese) e “Indochina” (1992, 

Régis Wargnier) são emblemáticos dessa ocidentalização que impregna a 

historiografia e também o cinema. Apesar de ambos trazerem aspectos 

históricos não pertencentes à História ocidental e, em geral, por muito tempo 

não discutidos, criticamente, no espaço tradicional, a interferência das 

concepções macros ideológicas, que dominam o pensamento dos 
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historiadores, dominam, por sua vez, os conceitos dos diretores

cinematográficos.

KUNDUN

(dir. Martin Scorsese – 1997)

O filme “Kundun” (1997), ao narrar a infância de Tenzin Gyatso – 

o 14  Dalai-lama – e a invasão do Tibete pelo exército chinês comunista 

comandado por Mao Tsé-tung, analisa a cultura oriental pelo viés ocidental.

Desse modo, impregna-a de valores católico-cristãos e de uma visão presa,

inevitavelmente, as premissas do capitalismo dominante. Essa ocidentalização

dá-se mais em relação à ocupação maoísta do que com relação à cultura

tibetana.

Primeiramente, porque o diretor Martin Scorsese trabalhou com 

não-atores para representar o próprio povo budista-tibetano, o que deu uma 

maior autenticidade aos seus gestos, falas e comportamentos; e, segundo,

porque, ao contrário, foram selecionados atores profissionais para 
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representarem Mao Tsé-tung e seu exército vermelho. Desse modo, a direção 

de atores tornou-os, por essa condição, mais artificiais e fáceis de serem 

construídos pela mise-en-scène e, por conseguinte, mais simples de serem 

controlados e ocidentalizados pelas lentes scorseseanas. 

Essa opção de linguagem não ocorreu por acaso. No oriente, a 

ocupação comunista do espaço geopolítico foi um ponto crucial para a política 

ocidental-européia-americana nos tempos da Guerra Fria, mais do que as 

nuances de valores e comportamentos da cultura oriental, representada, nesse 

filme, pela cultura budista-tibetana. 

De forma que, mesmo após o fim desse período histórico, onde 

capitalismo e comunismo se digladiaram, incessante e sutilmente, a memória 

sobre o período, necessariamente, deveria partir de padrões e lentes 

ocidentais, americanas e européias. Essa determinação de linguagem, que 

constrói uma memória de um tempo a partir de outro que, aparentemente, 

estão “distantes”, não pode ser considerada exagero do analista, apesar da 

conjuntura histórica já ter se modificado e se transformado substancialmente. 

Corroborando com nossa análise, Orwell (1994), quando, 

literariamente, aborda o Regime Stalinista pelo prisma ideológico em um 

romance clássico da literatura universal, nos mostra que essa determinação 

ocorre porque a construção da História é também um fator hegemônico. Por 

isso, dentre as muitas, sua afirmação mais do que contundente: “Quem 

controla o passado, controla o presente e [também] controla o futuro” 

(ORWELL, 1994). 
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INDOCHINA

(dir. Régis Wargnier – 1992) 

Em “Indochina” (1992), de Régis Wargnier, esse grau de 

ocidentalização e, portanto, de ideologia, chega a diminuir de intensidade,

alcançando quase a escala zero de influência ocidental-capitalista. Esse filme, 

que aborda a História de uma anamita totalmente aculturada, a colonização da 

Indochina – Laos, Camboja e Vietnã – e sua libertação do Império Neo-Colonial

Francês, apresenta o povo oriental com uma cultura própria, milenar e, até 

certo ponto, admirável. Essa cultura chega não somente a ter, a construir e a 

desenvolver valores sólidos e coerentes, mas a ser depositária de identidade e 

de comportamentos libertários. 

Essas características da cultura oriental revelam-se quando, em

busca de um amor-proibido, Camille, uma jovem anamita adotada por uma rica

fazendeira da borracha (Catherine Deneuve), adentra no interior do seu país.

Ao tomar contato com uma geografia física e humana que lhe pertencia, ela 
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descobre, no entanto, que esses aspectos lhe são desconhecidos – estranhos, 

portanto, aos seus conhecimentos e sentimentos culturais. A partir desse 

contato, juntamente com um grupo de artistas saltimbancos que encenam, de 

vila em vila, situações dramáticas e cômicas, Camille forja a libertação da 

Indochina e a sua institucionalização enquanto estado político independente. 

Assim, “Kundun” e “Indochina” tornam-se categorias de filmes 

epistemológicos que possibilitam ao cinema constituir-se enquanto 

conhecimento problematizador. No entanto, o cinema introduz novos objetos 

não apenas da História dos povos orientais, mas da própria História das 

sociedades ocidentais, revelados em filmes advindos das plêiades 

independentes e não institucionais da indústria cinematográfica mundial. 

Dentre estes, temos o filme “Terra e Liberdade” (1995, Ken Loach) sobre a 

Guerra Civil Espanhola cujo enredo desencadeia-se, entre os anos de 1936-

1939, onde figuram fascistas, comunistas e integrantes das milícias populares 

espanholas compostas por militantes de todo o mundo. 

Esse filme, ao introduzir um novo objeto não da História oriental, 

mas da própria História ocidental-européia, faz com que o cinema venha a 

inserir-se como conhecimento problematizador no campo historiográfico. 

Primeiramente, porque discute a historiografia oficial do ocidente que omite e 

exclui fatos e personagens que questionam o eurocentrismo historiográfico 

hegemônico. E, também, porque põe em xeque um certo pensamento 

historiográfico que, a partir da Escola dos Annalles, passou a se apresentar 

como pensamento revisionista da História eurocêntrica. (BORGES, 1993). 
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“Terra e Liberdade” (1995, Ken Loach), ao enfocar um grupo de 

espanhóis e cidadãos do mundo que lutam contra os fascistas comandados 

pelo General Franco, revela, aos poucos, um processo que desembocou na 

Alemanha Nazista de Hitler e na Itália Fascista de Benito Mussolini: com o 

genocídio de milhões de judeus nos campos de concentração da Segunda 

Guerra Mundial. Nos livros didáticos esse tema não está, pontualmente, 

analisado, já que para a historiografia ocidental-européia esse período deve ser 

estudado apenas sob a perspectiva militar e político e não necessariamente 

humano. Assim, com a Guerra Civil Espanhola o cinema discute as bases 

européias desse processo de limpeza étnica e racial, colocando em pauta os 

conceitos ocidentais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

No entanto, esse filme, ao abordar milícias populares que, 

destituídas de hierarquias e sentimentos mundiais, lutaram contra o regime de 

Franco, traz uma discussão também referente à posição do Partido Comunista 

da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas diante da Guerra Civil 

Espanhola. Assim, contesta seus objetivos hegemônicos e não libertários, a 

partir de cenas que mostram a disputa do Partido Comunista Russo – PCR 

pelo controle das milícias que, convictamente, combatiam o exército fascista. 

Desse modo, os filmes se tornam discurso em um jogo para além dos 

conceitos políticos de direita e esquerda que polarizaram o mundo da Guerra 

Fria e que, de alguma forma, ainda estão presentes nas discussões atuais. 

A partir dos conceitos de (re)conhecimento e rememoração, 

sobretudo quando os filmes como problematizadores epistemológicos se

relacionam com a História, o cinema se torna uma espécie também de 
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tecnologia formadora ao apresentar novos objetos e novas abordagens do 

processo histórico. Nesse sentido, permite uma “revolução” epistemológica no 

campo da ciência histórica, principalmente porque seus filmes fazem emergir 

em texto aquilo que, no livro didático, apresenta-se apenas em notas de 

rodapé. Desse modo, o cinema eleva à condição de primeiro plano 

acontecimentos e personagens relegados ao esquecimento, introduz novos 

objetos e novas abordagens contrapondo-se, na maioria das vezes, ao caráter 

ideológico que permeia as escolhas e omissões da historiografia ocidental, 

européia e americana. 

Essas escolhas e omissões apresentam, assim, a câmera 

cinematográfica que capta a realidade sócio-histórica enquadrada como 

mediadora entre o mundo produzido e o sujeito produtor (o diretor 

cinematográfico). Essa mediação, por isso, encontra-se impregnada de 

subjetivismos, uma vez que está modelada pela vinculação do sujeito produtor 

a uma classe, época e cultura. Desse modo, assim como o científico, o objeto 

cinematográfico também é objeto construído e não pertencente à categoria dos 

objetos naturais, mas a categoria dos objetos resultantes das relações sociais e 

de poder que, sob certas condições históricas, precisam construir e 

(re)construir a realidade. 

OBJETO CONSTRUÍDO 

A categoria de objeto construído não pertence, única e 

exclusivamente, ao conhecimento científico, como analisou Berger (apud 

DEMO, 1987), mas a todas as dimensões epistemológicas – verbais, 
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audiovisuais, sonoras etc. –, que se proponham a produzir uma representação 

da realidade. No momento em que existe um esquema representativo, há 

inevitavelmente uma construção sígnica e, portanto, ideológica, pois todo 

aparato de representação envolve uma concepção reprodutora da realidade 

sócio-histórica. Sendo o cinema uma das dimensões epistemológicas. Isto é, 

numa formação constituída de significação, carregada de subjetivismo 

(FURHAMMAR; ISAKSSON, 1976), o objeto material-perceptível enquadrado 

também se constitui em objeto construído.

Demo (1987), ao analisar as propriedades do conhecimento 

científico, enquanto construtor e não reprodutor da realidade humana, aponta 

várias facetas do objeto construído que se revelam também no objeto 

cinematográfico.

O cinema trabalha com a construção dos objetos materiais-

perceptíveis que enquadra. Por isso, em um primeiro momento, está 

trabalhando não com a realidade sócio-histórica de forma frontal e imediata, 

mas com a realidade tal como o diretor consegue ver e captar. Por sua vez, 

essa realidade se encontra condicionada por elementos externos e não 

internos ao próprio objeto que, ora, são de ordem espacial e temporal, ora, 

mediadores e condicionadores do discurso que se concretiza em forma de 

seqüências, cenas e planos. 

Isso ocorre, como coloca o próprio Demo (1987), porque: 

Não captamos a realidade, mas a interpretamos. Interpretar 
significa aceitar que na análise do fenômeno aparecem 
elementos que são menos do fenômeno do que do analista. 
Aparece a marca do [sujeito produtor]. (DEMO, 1987, p. 46, 
grifo do autor). 
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Assim, semelhante à construção do cientista, o sujeito produtor no 

cinema (o diretor ou o autor cinematográfico), inevitavelmente, está imbuído de 

conceitos, valores e idéias. Essas tornam evidente o objeto de sua 

representação, seja reconhecendo-o ou rememorando-o para a posteridade 

como dado importante e vital para a História. Esse caráter evidente do objeto 

científico e também cinematográfico não ocorre por si, mas em função de uma 

interpretação que, por razões e motivos ideológicos, julgou-o importante e 

evidente. (DEMO, 1987). 

Desse modo, a evidência histórica nos filmes apresenta-se mais 

em função dos condicionantes ideológicos de uma época e geografia do que 

propriamente da natureza empírica dos objetos materiais-perceptíveis 

enquadrados. O que também pode ser relativo, pois, em um dado caso, pode 

ocorrer uma aproximação máxima da realidade que, no entanto, não retira o 

caráter ideológico da produção, mas que não inviabiliza cientificamente a 

representação imagética.

Seguindo esse raciocínio, a segunda característica do cinema 

como construtor dos objetos está no fato de, no geral, representar 

acontecimentos e personalidades históricas que interessam à sociedade ou à 

classe social dominante – ou mais precisamente, ao tempo histórico no qual as 

obras são realizadas. Por isso, não existem fatos e personalidades evidentes 

que devem ser alçados à condição histórica, mas fatos e personalidades que, 

em um dado momento das relações de poder, interessam mais que outros. 

Assim, os filmes focalizam aquilo que, no contexto sócio-político, é relevante 

para certos grupos ou camadas sociais de um determinado tempo-espaço. 
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Em “A Cara do Führer” (1943), na Segunda Guerra Mundial, o 

Pato Donald foi exposto ao Nazismo. Mas, ao mudar a geopolítica, o Inimigo se 

transformou de alemães da Gestapo em espiões russos soviéticos. Com o fim 

da Guerra Fria, o cinema americano mudou os “objetos” do enquadramento. 

Assim, dos agentes nazistas, depois os espiões comunistas, chega a vez dos 

árabes – a saber, dos Aiatolás e das ameaças de bombas que se tornam 

motivos de vários filmes e séries televisivas. Portanto, ao fabricar o Inimigo do 

momento, o cinema não é apenas entretenimento para a Casa Branca, mas 

uma tecnologia que, historicamente, formou um imaginário para a guerra. 

 Assim, em todos os tratados econômicos, Hollywood consta 

como item a ser, obrigatoriamente, importado por outros países. De modo que, 

nos EUA, o cinema é o terceiro produto de exportação mais importante (ocupa 

80% do mercado exibidor mundial), perdendo apenas para a protegida indústria 

alimentícia e a eficiente indústria bélica. Até porque a América, inevitavelmente, 

precisa se alimentar e produzir suas guerras anuais. (Então, qual a intenção de 

um enquadramento, de um estilo de montagem ou por que “O Informante” 

(1998, Michael Mann), que aborda problemas farmacêuticos nos EUA, começa 

no Oriente Médio com um Aiatolá?). Portanto, a imagem que a Indústria de 

Hollywood fez do inimigo no decorrer da História variou conforme as 

necessidades políticas de cada época. 

A terceira característica do cinema enquanto construtor do objeto 

que representa encontra-se também no fato de que o objeto construído não 

significa simplesmente objeto inventado. Seguindo os passos de Gombrich 

(apud AUMONT, 1995a), o objeto construído constitui-se em um objeto 
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(re)conhecido ou (re)memorado por uma determinada cinematografia (ou 

diretor/autor cinematográfico). Se há os condicionantes ideológicos, o objeto 

não deixa de existir em sua concretude, uma vez que sua existência independe 

dos discursos que o produzem, já que o processo histórico é feito de 

lembranças e esquecimentos, memórias e omissões. Entretanto, quando se 

tornam evidentes, os objetos cinematográficos construídos apresentam-se 

com dimensões diversas e características múltiplas, principalmente porque foi 

alvo de inúmeros discursos produtores. 

Porque, como coloca Demo (1987): 

Objeto construído significa, pois, que não se entende sem o 
respectivo construtor, [já que] a relação entre sujeito e objeto é 
dinâmica, dialética, carregada de influências mútuas [...] E isto 
é precisamente o fenômeno metodológico da interpretação, ou 
seja, depende também do intérprete e, conseqüentemente, do 
seu contexto social. (DEMO, 1987, p. 48). 

Desse modo, é preciso que se observe ausências e omissões de 

fatos e personalidades históricas, a presença e atuação, em determinados 

acontecimentos, de outros sujeitos sociais omitidos das biografias-

cinematográficas que, em geral, elegem como protagonistas representantes 

das classes dominantes. Assim, a ausência de filmes que abordem a História 

das camadas populares também como agentes históricos não significa a não-

presença destes no palco das grandes discussões históricas. 

Portanto, o cinema ficcional e documental possui propriedades 

epistemológicas que o tornam tecnologia problematizadora e formadora.

Como vimos, ao reconhecê-los e rememorá-los, os filmes introduzem novos 

objetos e fazem novas abordagens sobre fatos e personalidades do passado. 
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Discussões essas até então ausentes e omitidas pela historiografia oficial, em 

função, sobretudo, do caráter construído dos objetos materiais-perceptíveis. 

Com a caracterização da prática docente do professor de História, 

ao utilizar filmes no âmbito educacional, e a síntese das questões 

epistemológicas, chegamos às categorias do cinema enquanto conhecimento: 

problematizadores epistemológicos e tecnologia formadora. Isso nos permitiu 

identificar, em uma experiência docente na Universidade Estadual da Bahia – 

UNEB, no curso de Especialização em Ensino em Comunicação Social, as 

interfaces cinema-jornalismo (assim como identificamos as categorias da 

interface cinema-história exposta no próximo capítulo) e trabalhamos tais 

conceitos em práticas formativas com diversos grupos de estudo. 

INTERFACES CINEMA-JORNALISMO 

No curso de Especialização em Ensino em Comunicação Social 

realizado na UNEB, desenvolvemos a disciplina A Linguagem dos Meios e 

Seus Suportes – Cinema. Na ocasião, com o intuito de estabelecer as 

categorias interfaciais entre cinema-jornalismo, sentimos a necessidade de 

pensar o cinema a partir da concepção de Metz (1980). 

Nesse sentido, cinema, em sua primeira acepção, consiste em 

um universo amplo, em um "fato social total", onde podemos divisar os mais 

variados aspectos, instâncias e elementos. Dos momentos de preparação aos 
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de divulgação, diz respeito a tudo aquilo que contextualiza o filme: ao que vem 

antes (toda a infra-estrutura de realização), durante (a tecnologia e o espaço de 

exibição e recepção) e depois (aos seus resultados simbólicos, econômicos e 

políticos). Portanto, o fato cinematográfico é multidimensional onde o filme (ou, 

fato fílmico) é apenas uma de suas manifestações, esferas e produtos. 

A semiologia do cinema, nesse sentido, não estuda o fato 

cinematográfico, mas o fato fílmico, um objeto significante concreto e 

localizável. Isto é, o filme como linguagem, unidade textual significante total, 

estruturado organicamente por diversos códigos significadores (específicos ou 

extra-cinematográficos). Desse modo, enquanto  Metz (1980) na primeira 

acepção definia o filme dentro do cinema; agora, o cinema é definido dentro do 

filme. Assim, em um sentido mais geral, ele é considerado a arte e o filme a 

sua obra, da mesma forma que a literatura é a arte do romance que é uma de 

suas manifestações artísticas. 

Compreendido como um objeto ideal, enquanto o filme 

corresponde a um objeto real, o cinema também pode ser localizado no interior 

do fato fílmico, ou seja, como um dos códigos significadores que estruturam o 

texto fílmico enredando-o, organicamente, como os fios enredam um tecido. 

Portanto, um filme é uma espécie de texto, que consiste em uma espécie de 

tecido significante (STAM, 2003), composto por códigos cinematográficos 

(como o da montagem que, dentre outros, é um dos códigos específicos da 

linguagem do cinema) e por códigos extra-cinematográficos (que são os que 

pertencem as outras linguagens humanas e as relações sócio-culturais 

localizadas historicamente). 
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Sendo um filme um sistema textual, estruturado por códigos 

cinematográficos (montagem, movimentos de câmera, elementos de transição 

como fusão e escurecimento, etc.) e extra-cinematográficos (ângulos de 

câmera e controle social, respectivamente), o cinema apresenta-se como uma 

linguagem compósita. Como coloca Metz (1980), em função de ser fundado em 

um material técnico-sensorial (visual, sonoro, lingüístico) que incorpora 

linguagens diversas, e, assim, poder se utilizar de códigos significadores de 

outras linguagens e do âmbito cultural, e não apenas dos códigos 

especificamente cinematográficos, o fato fílmico acaba por não se limitar a 

único campo semântico. 

Assim, o cinema é capaz de representar toda e qualquer 

temática, significado, universo histórico e social, sem ficar preso a uma esfera, 

como os sinais de trânsito que estão restritos a "proibição/permissão". Essa 

heterogeneidade códica e física, que possibilita essa profundidade 

antropológica, gera inúmeras interfaces do cinema com as outras áreas do 

conhecimento. Por isso, é possível identificarmos interfaces na relação cinema-

jornalismo, já que esses meios de expressão e comunicação social, 

respectivamente, trabalham com formatos que representam realidades 

diversas. Então, as categorias nascidas da convergência desses dois meios 

podem ser inferidas e analisadas se considerarmos três campos de 

manifestação interfacial, a saber: a representação, o formato e a realidade. 

O longa-metragem "Cidade de Deus" (2002, Fernando Meirelles), 

tornar-se-á emblemático se o analisarmos a partir das categorias interfaciais 

cinema-jornalismo fundamentadas nas instâncias da representação, do formato 
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e da realidade. Para efeito de síntese, observamos que em "Cidade de Deus" 

(2002), cinema e jornalismo se encontram em diversos níveis: primeiramente, 

na história do menino que se torna foto-jornalista e, através de sua câmera, 

enxerga o mundo que o cerca; segundo, a partir de uma realidade social 

comum aos dois veículos (a sociedade do tráfico de drogas), representada 

exaustivamente por filmes e pelos noticiários impressos e audiovisuais; e, por 

fim, em um formato que nos "informa mais" sobre a "guerra civil" do Rio de 

Janeiro do que qualquer telejornal nacional. 

A INTERFACE CINEMA-JORNALISMO NO SENTIDO RESTRITO 

No geral, a interface cinema-jornalismo é trabalhada de forma a 

considerar apenas uma de suas categorias: Filmes sobre Jornalismo. Sendo 

que a partir dessa categoria interfacial, pesquisas, aulas e artigos  são 

desenvolvidos, tornando-a, em muitos casos, o único e o último porto-

metodológico através do qual os estudiosos se utilizam para executar os seus 

projetos, sejam professores ou pesquisadores da área. 

A relação cinema-jornalismo, nesse sentido, tem na categoria 

interfacial Filmes sobre Jornalismo a sua única e última expressão. Esta, por 

sua vez, constitui-se a partir da relação "sujeito-objeto", onde o universo do 

jornalismo apresenta-se como objeto da representação fílmica. Assim, tudo o 
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que inclui os meios, profissionais, atividades e situações jornalísticas 

transforma-se em motivo, temática e "coisa" de uma dada arte representativa. 

Desse modo, a categoria interfacial Filmes sobre Jornalismo

manifesta-se levando em consideração os campos da representação, que 

(re)constrói uma certa realidade; discurso, que faz a mediação entre "emissor-

receptor"; e da imagem (de)formada do objeto representado pelo cinema e 

mediado pelo discurso. Portanto, a natureza dessa interface cinema-jornalismo 

está diretamente vinculada a três instâncias estruturantes. Isto é, a 

representação que, inevitavelmente, encontra-se aliada ao discurso que 

"inventa" e a imagem "inventada". 

Por suas características inevitáveis e considerando sua aplicação 

nos espaços jornalísticos e educacionais, temos que lembrar de Bakhtin 

(1997), quando afirma que todo signo reflete e refrata, forma e deforma, figura 

e desfigura uma realidade por ser fabricado dentro de uma relação de classes, 

nos seus interstícios e tensões. 

Todo signo é determinado tanto pelo fato de que procede de 
alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. [O 
signo] constitui justamente o produto da interação do locutor e 
do ouvinte. Através do signo, defino-me em relação ao outro, 
isto é, em última análise, em relação à coletividade. 
(BAKHTIN, 1997, p. 113). 

Todas as vezes que mudam as formas de organização social que, 

outrora, definiam a posição das classes, mudam-se também as formas dos 

signos. (BAKHTIN, 1997). Isso explica porque, em uma estrutura de poder e 

classes sociais, a linguagem é ajustada conforme as necessidades políticas e 

as decisões sociais do momento. Portanto, a sua natureza está diretamente 
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vinculada às questões de poder, pois todo signo se comporta de modo 

diferente cada vez que for necessário atender à esta ou àquela situação social, 

à estes ou àqueles interesses políticos e econômicos.

Como colocou Brandão (1998), o discurso se constitui na 

instância que articula a ideologia com a linguagem. No cinema esse discurso 

se manifesta a partir de dois elementos: a mimese e a autonomia narrativa. Ao 

buscar a mimese, captando/projetando ações e experiências humanas como se 

fossem naturais, os filmes tornam-se atestados da realidade. De modo que o 

universo fictício passa a ser dotado de aparente autonomia e, por isso, procura 

eliminar ou, quando isso não é possível, amenizar a presença do autor no 

processo de produção da linguagem. 

Essas características da mimese e da autonomia narrativa 

cinematográfica consagraram-se como “clausula pétrea” no cinema clássico 

americano hollywoodiano (1930-1950), espaço onde foi produzido o maior 

número de obras da categoria interfacial "Filmes sobre Jornalismo". Nesse 

período buscava-se criar a impressão de que a História se processava por 

conta própria, de forma neutra e transparente, sem a presença da terceira 

instância que a fabrica: o autor. 

Por isso, a existência da regra que prescreve que um ator não 

deve olhar pra câmera. 

Evitá-la com o olhar é agir como se ela não existisse ali, é 
negar sua existência e sua intervenção. Isso permite 
igualmente não se dirigir diretamente ao espectador, que 
permanece [passivamente como] um voyeur, escondido e 
oculto na sala escura. (AUMONT, 1995b, p. 121). 
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Desse modo, se considerarmos as palavras de Benveniste (apud 

XAVIER, 1996) sobre a natureza da linguagem, o caráter mimético e autônomo 

do cinema faz com que os filmes se apresentem antes como história do que 

como discurso. Assim, buscam encobrir não o aparato discursivo porque, 

inevitavelmente, ele se revela no modo de apresentação das seqüências, 

cenas e planos, mas amenizar e camuflar os mecanismos de fabricação do 

cinema e, conseqüentemente, a existência concreta do discurso. 

Portanto, as instâncias estruturantes da representação, do 

discurso e da imagem dominam a categoria interfacial Filmes sobre Jornalismo,

pois, como já explicado anteriormente, esta categoria ocorre a partir da relação 

sujeito-objeto onde o universo jornalístico se torna tema, motivo ou objeto da 

representação fílmica. Essa categoria, enquanto metodologia, orientou todo o 

processo de execução do maior e mais extenso projeto do cinema na sua 

relação com o jornalismo: "O Ofício de Jornalista: da sala de redação à tela de 

cinema” – organizado pela professora Christa Berger da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul – UFRGS. Na apresentação do CD-ROM que 

acompanha o livro homônimo (BERGER, 2002), entramos na grandiosidade do 

projeto "O ofício do jornalista...". Seu objetivo consistia em reconhecer a 

imagem do jornalista no cinema. 

A pesquisa sobre os filmes passou a ser produzida com a 
finalidade de um exaustivo levantamento: cerca de 25 mil 
sinopses foram lidas para a identificação final de 785 filmes. 
Em 1999, uma Mostra de Cinema foi organizada e 
apresentada na Faculdade, onde 10 filmes de jornalismo foram 
vistos e discutidos a partir da análise de um convidado. 
(BERGER, 2002). 
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Sendo assim, se partirmos apenas dessa categoria interfacial, os 

filmes da Interface Cinema-Jornalismo restringir-se-ão tão somente a obras 

como, por exemplo: 

 “Cidadão Kane” (1941, Orson Welles); 

 "O Quarto Poder” (1997, Costa-Gavras); 

 "O Informante” (1999, Michael Mann). 

Essa concepção interfacial restringe a relação cinema-jornalismo 

apenas a situação sujeito-objeto, esquecendo a História do cinema quando não 

considera o formato dos “cinejornais” e, também, quando desconsidera as 

relações entre filmes e aspectos jornalísticos a partir do diálogo entre as 

abordagens das duas áreas de conhecimento ao vivenciarem as mesmas 

experiências diante da realidade sócio-histórica – portanto, ao estabelecerem 

um elo através das seguintes instâncias: “sujeito > objeto < sujeito”. 

OUTRAS INTERFACES CINEMA-JORNALISMO 

Em relação a interface cinema-jornalismo, identificamos várias 

"categorias interfaciais" que, por sua vez, ampliam o universo de conexões 

entre essas duas áreas do conhecimento: 

 “Filmes sobre Jornalismo”; 

 "Formato Jornalístico | Formato Cinematográfico”; 

 "Objeto Compartilhado”. 
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 Em geral, concebida como sendo a única possibilidade interfacial 

entre cinema-jornalismo, Filmes sobre Jornalismo constituem-se na categoria 

que estabelece a interfacialidade entre filmes e universo jornalístico a partir da 

relação sujeito-objeto, onde aspectos do contexto do jornalismo apresentam-se 

como temática da representação. 

Enquanto manifestação interfacial da relação cinema-jornalismo, 

a categoria formato jornalístico | formato cinematográfico ocorre a partir da 

adoção do formato, onde, em um processo dialético, os dois meios dialogam 

quando adotam os formatos um do outro no momento de estruturarem as suas 

representações da realidade. Exemplos documentários como “Fahrenheit 1/9” 

(2004, Michael Moore), filme documentário que tem uma abordagem 

semelhante aos telejornais, trabalham bem próximos, espacial e 

temporalmente, aos fatos que representam e, em geral, que se constituem ou 

se constituíram enquanto notícias.

Essa categoria interfacial possui diversas sub-categorias que, 

quando analisadas, tornam-se necessárias no entendimento das inúmeras 

adoções assumidas entre cinema-jornalismo: 

 O jornalismo no cinema 

 Formato Direto (Cinejornais); 

 Formato Indireto (Timor Lorosae (2001, de Lucélia 
Santos)).

 O cinema no Jornalismo 

 Formato Direto (Globo Repórter); 
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 Formato Indireto (Reportagens). 

No primeiro conjunto interfacial cinema-jornalismo, quando, direta 

ou indiretamente, é possível identificar o formato jornalístico no formato 

cinematográfico, vemos uma influência notória dos aspectos da linguagem do 

telejornalismo nas formações de linguagem do cinema. 

No caso do Formato Direto (a primeira instância interfacial), o 

exemplo clássico pode ser identificado nos Cinejornais que, antes da televisão, 

eram os responsáveis por noticiarem nas salas de cinema os fatos e 

acontecimentos do mundo. 

No segundo conjunto interfacial, por exemplo, observa-se em 

demasia a adoção de determinados aspectos da linguagem do cinema na 

realização de certos programas televisivos. Tal inserção que, por vezes, nota-

se enquanto influência de um meio sobre outro (“Cartas de Cabul”, por exemplo 

– uma série de reportagens realizado por Ana Paula Padrão após a invasão 

americana no Afeganistão e que, semanalmente, era exibida no Jornal da 

Globo) ou, ideologicamente, adotado para que a forma se confunda com sua 

função (O Globo Repórter do final da década de 70 que, por sua vez, tinha 

entre seus diretores alguns notáveis documentaristas brasileiros, como 

Eduardo Coutinho, João Batista de Andrade e Paulo Gil de Andrade Soares). 

Uma terceira categoria interfacial pode ser encontrada na 

categoria Objeto Compartilhado, que consiste na categoria interfacial cinema-

jornalismo que se consubstancia a partir da abordagem dos mesmos objetos, 

ou seja, as representações de ambos os meios convergem em direção a 
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mesma realidade histórica. Esta, por sua vez, torna-se compartilhada e, 

conseqüentemente, objeto comum de suas estruturas representacionais. 

Essa interface, portanto, pode ser resumida da seguinte forma: 

Cinema > OBJETO < Jornalismo. 

Como exemplo temos o documentário “Notícias de Uma Guerra 

Particular” (1999, João Moreira Salles e Kátia Lund) que aborda a sociedade do 

tráfico de drogas no Rio de Janeiro – RJ. A partir de relatos de moradores, 

policiais e traficantes, que dividem o mesmo espaço social (as favelas), 

entramos em mundo particular onde morre uma pessoa a cada 30 minutos (por 

armas de grosso calibre) e cujo tráfico emprega o mesmo número de 

funcionários da prefeitura local (100 mil pessoas).

É um mundo compartilhado pelo cinema e pelo telejornalismo 

brasileiro. Assim, constitui-se em um objeto abordado por documentários e 

reportagens, ainda que a partir de pressupostos diversos e, quase sempre, 

opostos. Portanto, ao assistir “Notícias de uma Guerra Particular” (1999), o 

primeiro aspecto que, inevitavelmente, observamos encontra-se na “outra 

imagem construída da sociedade do tráfico de drogas” – sem mocinhos, e, 

principalmente, com as “razões de cada um”. 

EXPERIENCIANDO CONCEITOS NO PROJETO JUAZEIRO - BA 

Quando desenvolvi a disciplina “A Linguagem dos Meios e seus 

Suportes – Cinema”, na Especialização em Ensino em Comunicação na UNEB, 

trabalhei com os alunos a interface cinema-jornalismo em vários de seus 

níveis. Assim, além dos Filmes sobre Jornalismo (“Cidadão Kane” e 
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similares), analisamos uma outra categoria interfacial, a saber, a categoria 

Objeto Compartilhado que une as áreas em foco quando partem da mesma 

realidade histórica que abordam. 

Ao localizarmos “Notícias de Uma Guerra Particular” (1999) na 

categoria Objeto Compartilhado, inevitavelmente, adotamos o método 

comparativo para análise. Se nesse caso a interface dos meios ocorre a partir 

do olhar sobre o objeto, a comparação das abordagens do cinema e da 

Televisão estabeleceu não apenas suas diferenças, mas, principalmente, o 

encaminhamento de como os filmes podem ser usados como tecnologias 

formadoras no âmbito educacional. 

Então, uma pergunta é necessária. 

Como um documentário pode ser usado como tecnologia 

formadora em uma aula sobre Reportagem? 

Pergunta que responderemos quando refletirmos no tópico 

seguinte sobre um dos trabalhos desenvolvidos na disciplina.Trabalho que, 

como todos os outros, desenvolveu-se a partir de uma estrutura de grupos de 

estudos, organizados logo no início da primeira disciplina ofertada no curso de 

Especialização em Comunicação Social na UNEB. 

Como o projeto pedagógico antevia a caracterização modular das 

disciplinas, cuja linha caracterizava-se, inicialmente, por um viés mais técnico e 

de linguagem, passando pelas questões da ciência para, finalmente, atingir os 

aspectos voltados para a sociedade, o projeto, conseqüentemente, concebeu a 

estrutura de grupos de estudos.
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Estrutura Modular 

 Meios, Linguagens e seus Suportes; 

 Ciência e Educação; 

 Sociedade e Comunicação. 

Nessa estrutura modular que, em seu primeiro conjunto de 

disciplinas, versava sobre disciplinas especificamente relacionadas as suas 

linguagens e suportes (Cinema, Vídeo, Rádio e outras), os alunos, 

necessariamente, já precisavam pensar coletivamente as questões não apenas 

de dimensões teóricas, mas também técnicas. Portanto, trabalhar com grupos 

composto por cinco ou seis alunos tornou-se a tônica da organização dos 

trabalhos nas disciplinas. Uma necessidade surgida, principalmente, porque 

cinqüenta por cento do curso era ofertado a distância, de modo que das 

quarenta horas de uma disciplina como “A Linguagem dos Meios e seus 

Suportes – Cinema” tinha vinte horas ofertadas na modalidade de educação a 

distância.
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FILMES E EDUCAÇÃO 

Ao analisar “Notícias de Uma Guerra Particular” (1999), um dos 

grupos de estudo da disciplina (o grupo IMAGEM) estabeleceu aspectos que 

fazem do documentário uma tecnologia formadora (aquela que, em sala de 

aula, sai de uma condição apenas ilustrativa e complementar do livro-didático 

para problematizar a realidade histórica). Ao fazer isto, o grupo compreendeu a 

necessidade de pensar o cinema enquanto tecnologia epistemológica e 

formadora, já que muitos dos aspectos levantados na análise fílmica 

proporciona um debate intenso com os modelos de Reportagem (gênero 

jornalístico) que muitos dos alunos do curso se utilizavam em suas respectivas 

unidades de trabalho. 

Só para esclarecer, o curso de Especialização em Ensino em 

Comunicação Social na UNEB foi ofertado para dar conta de uma demanda da 

região – a existência significativa de profissionais da área do jornalismo 

(impresso, televiso, radiofônico) sem formação em pós-graduação. Localizada 

na cidade de Juazeiro – BA, que faz fronteira com Petrolina – PE, a UNEB 

oferece muitos cursos de extensão sobre a questão dos meios de comunicação 

e, em 2003, abriu um curso de graduação em Jornalismo em Multimeios. Em 

busca da formação de professores e para qualificar, teoricamente, os 

jornalistas em atuação, abriu o curso de especialização. 
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TRABALHO DO GRUPO IMAGEM

NOTÍCIAS DE UMA GUERRA PARTICULAR

(dir. João Moreira Salles e Kátia Lund – 1999) 

Diferentes vozes 

O "mundo do tráfico" é abordado a partir dos diversos mundos que o 
constituem: o traficante, o morador e o policial. Por sua vez, ouvem-
se as várias vozes desses mundos particulares – as vozes de vários 
traficantes, vários moradores, vários policiais. Essa prática dificilmente
é feita no jornalismo cotidiano, cujas reportagens, em sua grande
maioria, apresentam apenas duas versões, formatadas, é claro, por
sua visão específica. 

Relação com fontes 

Há uma maior propensão dos personagens em dar entrevista, pois, em
geral, passam de “entrevistados” para “intérpretes de si mesmos” (o que
difere da prática jornalística). Isso confere ao documentário um status
diferente de uma reportagem qualquer. Por outro lado, a descontração
do ambiente montado sem um microfone "impositor" estabelece uma
interação mais informal que se reflete na maneira de conduzir a
entrevista.

Tratamento do fato e Montagem

Nesse modelo de documentário preserva-se o fato tal como é narrado
pelo(s) personagem(ns) no que se refere aos aspectos lingüísticos. O
vocabulário, por exemplo, é mantido tal como na realidade e ocorre um
melhor e maior aproveitamento de gestos, expressões, pausas. O
cenário, por outro lado, é apresentado com um número maior de 
imagens do que o essencial – formato pouco usado numa edição diária
e “fria” da televisão.

(Elaborado pelo Grupo IMAGEM composto por Juliana Souza, Luise,
Sheila, Monalisa e Carlos Laerte) 
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Assim, ao retomar sob outros ângulos as questões já discutidas, 

valorizando os personagens e o fato quase em sua integralidade, "Notícias de 

Uma Guerra Particular" (1999, de João Moreira Salles e Kátia Lund), 

apresentou-se como um ponto de partida onde discutimos a concepção 

reducionista da interface cinema-jornalismo e, conseqüentemente, as 

semelhanças e diferenças das abordagens dos meios (que, em pesquisas 

acadêmicas, são negligenciadas as outras categorias interfaciais). Quando o 

grupo IMAGEM analisa diversos aspectos temáticos, como Diferentes Vozes,

Relação com Fontes e Tratamento do Fato e Montagem, está construindo um 

referencial para pensar outras possibilidades de trabalho, já que, por exemplo, 

observa outra noção de personagem e de fato em pauta. Esses aspectos, 

antes de tudo, dão outra dimensão a discussão de um conteúdo do jornalismo 

e, portanto, uma problematização do que se pensa e se estabelece como 

conteúdo a ser estudado no ensino de comunicação social. 

No mesmo curso observamos essas mesmas questões 

interfaciais e problematizadoras em um trabalho sobre “Cidade de Deus” (2002, 

Fernando Meireles), a partir da discussão com diversos grupos de estudos

sobre (1) as categorias engendradas pelo próprio filme em uma situação 

educacional e (2) um plano de curso de 10h elaborado depois que discutimos 

questões suscitadas quando analisamos em sala de aula os conceitos do 

cinema como problematizador epistemológico e tecnologia formadora.

Elaborado pelo Grupo Cibercultura, composto por Maria Goretti 

de Araújo, José Renner, Vitório Rodrigues e Valdelice Ramos de Brito Martins, 
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segue Plano de Curso sobre o cinema na sua interface com a comunicação 

social.

TRABALHO DO GRUPO “CIBERCULTURA”

CIDADE DE DEUS 
(Plano de Curso – 10h)

Sinopse

Buscapé (Alexandre Rodrigues) é um jovem pobre, negro e muito
sensível, que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na
Cidade de Deus, um dos locais mais violentos do Rio de Janeiro.
Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé
acaba sendo salvo de seu destino, em função de sua habilidade como
fotógrafo, que lhe permite seguir a profissão. É através de seu olhar
atrás da câmera que ele analisa o dia-a-dia da favela onde vive, onde a
violência aparenta ser infinita.

Objetivos

a) Estabelecer a relação entre os conteúdos das disciplinas envolvidas 
e o filme “Cidade de Deus”, numa perspectiva formadora;

b) Propiciar a compreensão dos fenômenos da comunicação humana 
em suas relações com outras ciências, seus métodos de investigação e
o suporte tecnológico que a coloca entre os setores mais complexos e
influentes das sociedades atuais; 

c) Proporcionar o conhecimento das linguagens dos diversos meios e
de sua aplicação na produção, seleção, análise crítica, e disseminação 
de notícias por quaisquer meios; 
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d) Identificar as possibilidades e problemas de utilização de filmes no 
ato educativo.

Formulação de Problemas 

a) como pode a linguagem do cinema, sendo um intertexto,  servir de 
fonte de relação interdisciplinar no Curso de Comunicação Social?  

b) os filmes que abordam as questões sociais, principalmente no Brasil, 
têm contribuído para estudo, discussões e pesquisas no âmbito 
acadêmico?

c) A divulgação da violência através dos meios de comunicação 
contribui ou não para o seu combate?  

Planejamento

a) Instrumentalização/fundamentação; 

 Exibição do filme “Cidade de Deus”; 
 Discussão/debate /abordagens das áreas específicas (infra-

estrutura dos bairros marginalizados das nossas cidades); 
 Leitura de textos diversos em grupos sobre: cinema e 

linguagem; informação disponível no cotidiano e a construção da 
imagem; e o texto da realização do Chat com o roteirista Bráulio 
Mantovani.

b) Pesquisa de Campo; 

 Realização de entrevistas pelos alunos com advogados, 
delegados, juízes, policiais, presidiários, pessoas que sofreram 
agressões, moradores de favelas, usuários de drogas, jornalistas, 
sociólogos, historiadores etc., para entenderem o funcionamento do 
sistema carcerário e jurídico e constatarem que o crime tem, entre 
outras causas, origens sociais. 

c) Produção de seminário e de textos em diferentes linguagens; 

d) Divulgação da produção; 

 Realização de Seminário com apresentação de Peça Teatral, outras 
produções e o resultados das entrevistas. 

e) Aplicação do conhecimento; 

 Elaboração de projetos de pesquisa e extensão para construção 
de uma nova  realidade. 

f) Interdisciplinaridade; 

 Língua Portuguesa/Linguagem dos Meios Audiovisuais; 
 Jornalismo e Meios/Teoria da Comunicação; 
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 Pesquisa em Comunicação Social/Tecnologias da Informação e 
da Comunicação; 
 Cultura Brasileira/Arte e Comunicação; 
 Comunicação Social e Desenvolvimento Humano/Sociologia da 

Comunicação.

Temas Transversais 

 Ética; Relações Sociais; Meio Ambiente. 

Recursos Materiais 

 Textos; Filme; Data-show; Gravador; Fitas áudio-cassete. 

Conclusões

Este plano de aula poderá ser desenvolvido em outros níveis de ensino 
com as adaptações necessárias ao processo de ensino-aprendizagem. 

Observa-se nesse Plano de Curso elementos essenciais que 

geram determinadas problematizações da realidade, do conhecimento 

acadêmico e dos meios de comunicação social. Ao mesmo tempo, elementos 

importantes para a estrutura de um curso onde essas mesmas 

problematizações podem ser construídas com alunos. Assim, não apenas é 

possível trabalhar a interface Cinema-Jornalismo vendo as potencialidades do 

cinema em situações formativas, mas também o seu uso pelos sujeitos que 

formamos na discussão sobre cinema na disciplina que ministramos no curso 

de Especialização em Ensino em Comunicação Social. 

Ainda trabalhando com os alunos do curso de Especialização em 

Comunicação Social na UNEB sobre o filme “Cidade de Deus” (2002, Fernando 

Meirelles), o mesmo Grupo IMAGEM que tinha trabalhado o documentário 

“Notícias de Uma Guerra Particular” (1999, João Moreira Salles e Kátia Lund) 

pensou a possibilidade de, em uma sala de aula de Comunicação Social, traçar 

um paralelo entre o “fazer jornalismo” e o “fazer cinema”. Isso demonstrado 
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para a turma fez com que a discussão sobre interfaces ficasse ainda mais 

incorporada a necessidade de trabalharmos de uma forma mais ampla a 

relação entre essas duas áreas de conhecimento sob uma perspectiva

formadora.

TRABALHO DO GRUPO “IMAGEM”

CIDADE DE DEUS E SUAS CATEGORIAS INTERFACIAIS

Montagem (edição) 

O filme começa pelo fim. Contraditório?! Pareceria, se
estivéssemos diante de uma reportagem de televisão, por exemplo.
Mas, no cinema, o tempo de duração do longa-metragem (com seu
roteiro definido) oferece ao espectador a possibilidade de compreender
o que são as cenas do começo, no fim da exibição. 

O roteiro retoma uma cena para contar fatos que ficaram
omissos. É o caso do assassinato no motel, quando, depois de 
passado, o lugar volta à tela, com pessoas mortas e se revela o que,
realmente, aconteceu: quem cometeu a chacina foi Dadinho. No
jornalismo, apesar de alguns âncoras de telejornais, hoje, pedirem, no 
ar, que o editor volte a fita, quase sempre, não é para fazer nenhuma
revelação, mas para ver melhor, o que passou rápido, possivelmente;
detalhes de uma cena que podem ser vistas mas uma vez. Mas essa 
não é uma prática comum. 

Em outro momento do filme surge a primeira cena de um 
personagem importante para o enredo: "Mané Galinha", cobrador de
ônibus. Na narração, "Buscapé" diz: “ainda não é a hora de contar a 
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história de Mané Galinha”. Na reportagem os fatos só aparecem 
quando podem ser explicados no momento (é uma forma de não 
confundir o telespectador que tem pouco tempo para assistir à TV). 

 Um recurso bastante usado no cinema, há algum tempo já vem 
sendo utilizado também pelo jornalismo de TV: a edição acelerada de 
imagens para dar uma idéia de seqüência (mais rápida) de um fato. O 
“chicote” (movimento rápido -brusco- da câmera) foi muito explorado no 
filme. Tomadas balançando e, em seguida, um chicote; mais um take
balançando, outro chicote. No jornalismo, esse recurso era condenável 
até aparecerem algumas reportagens especiais, mais trabalhadas, com 
maior tempo de duração, que justifiquem o recurso, dependendo da 
informação a ser veiculada. Em matérias à noite, sobre prostituição, 
sobre embriague, sobre atuação policial, etc., quando as imagens não 
devem ser claras para não identificar ninguém, esse recurso pode ser 
aceito.

 Quase no fim do filme, voltam as cenas do começo. E, aí, o 
espectador entende o começo. O longo tempo do filme ajuda na 
compreensão, o que não aconteceria numa reportagem rotineira. 

Elementos de transição 

 Numa mudança de época (já que a história se passa em vários 
períodos), um recurso usado é a passagem de um carro à medida em 
que o cenário é mudado. O jornalismo diário dificilmente ofereceria a 
possibilidade de usar esse recurso já que trata informações acontecidas 
em curtos espaços de tempo. Um recurso parecido de edição, a fusão 
de imagens, pode chegar perto do praticado pelo o filme quando 
sobrepõe imagens de fotografias antigas numa imagem atual. Foi o que 
os autores do filme fizeram para mostrar, por exemplo, a seqüência de 
movimentos na boca de fumo dos personagens "Grande" e "Cenoura" e 
no crescimento de Dadinho até se transformar em Zé Pequeno. 

Função e natureza dos personagens 

 O off do narrador é na primeira pessoa do singular: EU. O 
personagem Buscapé narra toda a história, intercalada pelas situações. 
Numa reportagem, o repórter/narrador conta a história na terceira 
pessoa. Pode acontecer de ele, em algumas situações, aparecer como 
parte da reportagem, mas não é o que acontece freqüentemente. 
Portanto, o repórter, em geral, não assume-se enquanto "sujeito da 
história" que narra. 

 O filme conta uma história (que pode ser baseada em fatos 
reais, como é esse o caso), mas os personagens são fictícios; embora 
vivendo uma situação supostamente verdadeira. No jornalismo, não há 
como (ou, pelo menos não se deve) fazer de atores fictícios 
personagens de um fato. Aquele que “aparece” é o que, realmente, 
viveu tal situação. 

Relação com as "fontes" 
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 A cena do carro que invade o bar, na Cidade de Deus, onde as 
pessoas não falam quando chega a polícia, é o caso típico o texto do 
repórter de TV, quando não consegue a entrevista de alguma 
testemunha e diz: “ninguém quis falar sobre o assunto”; “as pessoas 
que estavam no bar preferiram não contar o que viram”... Está, no filme, 
uma das possíveis explicações para a omissão em “testemunhar um 
fato”: medo de vingança por parte de quem cometeu o crime. 

 A cena em que o policial mata um bandido, coloca uma arma na 
mão dele e cria uma “prova” para incriminá-lo, é o subsídio que um 
estudante ou profissional da área tem para não acreditar em tudo que 
vê. Imaginemos se um repórter chega ao local quando o bandido ainda 
está no chão, com a arma do lado. A primeira suposição seria, 
realmente, que ele estivesse armado. Mas não foi o que aconteceu! É, 
sempre, recomendável que o texto de reportagem faça referência à 
declaração de alguém: “segundo a polícia, o bandido estava armado...”; 
“a polícia disse que encontrou a arma na mão do bandido...”; “de acordo 
com os policiais, o bandido estava armado e teria tentado reagir à 
prisão...”

 Num determinado momento, observamos a seguinte afirmação 
em off: “quando vê a imprensa, a favela enche de polícia”. Na prática 
jornalística observamos que essa é uma realidade. Na ânsia de 
aparecer diante das câmeras, várias guarnições apresentam-se como 
se já estivessem no local, sugerindo uma idéia de trabalho assíduo, 
quando, muitas vezes, não acontece. 

Necessidade de contextualização 

 Roteiro do filme se preocupou em mostrar a “linha de montagem” 
numa boca de fumo; como faz um baseado, quem são os vapores e 
aviões, como se avisa aos traficantes que a polícia está chegando. Nas 
reportagens de TV, esses detalhes seriam condenáveis pela maioria 
das edições, já que a reportagem serviria para “ensinar” a fazer, já que 
não tem tempo suficiente para contextualizar tal situação. Entretanto, 
apesar de assim aparecer no filme, essa cena apresenta-se mais como 
um momento de documentação do que mesmo de "ensinar a fazer". 

Questão das provas 

 A conivência da policia com o tráfico é um fato. Mas como a 
imprensa pode provar isso sem ter um flagrante? Não se pode fazer 
uma afirmação dessas sem ter provas contundentes sobre o que se diz. 
Mas, no filme, existe essa liberdade. O narrador diz: “a polícia recebe a 
parte dela e faz a sua parte”. 

 A troca de favores entre a comunidade e os traficantes. Como a 
imprensa pode provar isso se não tiver uma fala de um personagem 
real? Fica difícil quando ninguém se dispõe a falar sobre o assunto! Em 
“Cidade de Deus”, sutilmente, o roteiro sugere essa relação quando 
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coloca, numa só festa (a despedida de Bené), traficantes, a turma do 
black, o pessoal da comunidade e, até, membros da igreja evangélica. 

 A busca pelas provas. Já estagiando no jornal como repórter-
fotográfico, Buscapé faz de tudo para conseguir as imagens da prisão 
de Zé Pequeno, do suborno da polícia, do assassinato do bandido. A 
situações vividas por Buscapé são semelhantes às de um profissional 
no seu dia-a-dia. Para os estudantes, principalmente os que nunca 
tiveram contato com a pratica, é um ótimo exemplo de dedicação ao 
trabalho, do esforço que se faz em busca da informação, da prova 
documental de um fato. Às vezes, não é fácil!

Elementos de Identificação 

 As legendas. No filme se seguem “entrando no crime”, “a 
despedida de Bené”, “a vida de Mané Galinha”, etc. Hoje, já é comum 
ver, por exemplo, em entrevistas com personalidades (artistas, 
políticos...) algumas legendas como “melhor momento”, “dificuldades”, 
“próximos trabalhos”... 

 Na seqüência em que os meninos vão às bocas de fumo pedir 
armas, as falas são muito curtas, mas totalmente compreensíveis sem a 
necessidade de identificar os personagens. Na reportagem televisiva, 
quando não dá tempo colocar o crédito (por escrito) de personagens, 
em algum momento do off anterior a elas, deve-se caracterizar o(s) 
personagem(ns) que vai(ão) falar. Isso para que não se tenha dúvida da 
identidade de quem está dando a entrevista. 

Imagens de Arquivo 

 A inserção de trechos de um telejornal dentro do filme foi uma 
curiosidade no filme; uma prova de como cinema e jornalismo podem 
se completar, em alguns momentos. Uma curiosidade que, apesar de 
ilustrativa, confirma a inscrição da realidade no filme "Cidade de Deus" 
a partir da utilização de imagens de arquivo. 

Questões éticas

 Um momento questionável diante da prática jornalística é a 
publicação da foto do bando de Zé Pequeno feita por Buscapé. Ele só 
viu a foto quando foi publicada no jornal. Nenhuma editoria questionou 
de quem seria aquela foto (possivelmente foi publicada sem o crédito 
do fotógrafo). Como legendar a foto se não havia informação sobre 
seus personagens e local do registro? Que sintonia de trabalho tiveram 
repórter e fotógrafo para que a matéria fosse publicada daquela forma? 

 Que foto escolher? Com a que mostra o suborno dos policiais, 
Buscapé ficaria famoso (pelo menos, era o pensamento dele), mas 
comprometeria a instituição. A foto de Zé Pequeno morto, em plano 
fechado, já seria suficiente para ter a publicação garantida e a 
estabilização no emprego. Ele preferiu publicar a foto mais simples... 
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Como no primeiro trabalho, o grupo IMAGEM levantou uma série 

de problematizadores epistemológicos que põe em xeque o conhecimento que 

envolve a Reportagem. Nesse sentido, tanto as questões de prova, relação 

com as fontes e questões éticas, constituem-se em elementos através dos 

quais os próprios alunos pensaram o fazer jornalismo através do fazer 

cinematográfico. Portanto, enquanto conhecimento que agora chegamos a sua 

síntese e o utilizamos em uma experiência docente, Identificamos três 

categorias interfaciais da relação cinema-jornalismo:

a) Filmes sobre Jornalismo; 

b) Formato Jornalístico/Formato Cinematográfico; e 

c) Objeto Compartilhado.  

Assim, concluímos que todo filme expressa a interface cinema-

jornalismo, o que amplia a relação entre esses dois meios para além das 

produções que têm no universo da comunicação social o objeto de suas 

representações (sujeito-objeto). Portanto, por que trabalhar no Ensino de 

Comunicação Social com uma concepção restrita se o diálogo entre cinema e 

jornalismo é mais ampla do que a que se estabelece a partir da relação sujeito-

objeto?
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O CINEMA COMO TECNOLOGIA TEÓRICA 

Uma visão abrangente da interface cinema-história apresenta-se 

como uma urgência na prática docente do professor de História, como 

desenvolvemos a partir da caracterização de suas experiências com o uso de 

filmes no ato educacional. Portanto, em uma tentativa de abranger e 

chegarmos a uma síntese da concepção de filme histórico, utilizamos os 

estudos de Ferro (1992), quando analisa as interfaces entre filmes e processo 

histórico.

FILMES COMO CATEGORIAS TEÓRICAS 

Assim, o conceito de filme histórico pode ser pensado e 

demonstrado como um leque amplo de possibilidades interfaciais entre essas 

duas áreas do conhecimento e não apenas como uma representação de fatos 

ou de personalidades históricas – os chamados filmes de época (que estão 

presos, portanto, apenas e tão somente a sua face representacional). Desse 

modo, dispomos os fundamentos para que o cinema seja aplicado com todas 

as suas potencialidades epistemológicas, históricas e educativas na prática 

docente.
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Como demonstramos no Capítulo 2: O Cinema como Tecnologia 

Formadora, desenvolvemos as interfaces cinema-jornalismo a partir da 

abordagem de Metz (1980) ao analisar a natureza ontológica do cinema. Neste 

momento, também chegamos as categorias da interface cinema-história, mas 

em um processo onde a reflexão pensa novas práticas pedagógicas. Assim, 

não foi o trabalho desenvolvido sobre o caráter interfacial cinema-jornalismo 

que gerou o campo interfacial cinema-história, cuja síntese e aparato filosófico 

veremos mais adiante. 

Ao contrário, a reflexão sobre a prática docente do professor de 

História e a caracterização do cinema enquanto registro possibilitaram a 

síntese sobre a relação entre filmes e processo histórico, bem como o posterior 

desenvolvimento de seus conceitos e categorias com os alunos do curso de 

Especialização em Ensino em Comunicação Social na Universidade Estadual 

da Bahia – UNEB. Lembrando apenas que muitos desses alunos são 

professores do curso de graduação de Jornalismo e Multimeios na UNEB e que 

na disciplina “A Linguagem dos Meios e seus Suportes – Cinema” produziram 

trabalhos e fizeram suas reflexões sobre o cinema enquanto tecnologia 

epistemológica e formadora como vimos no capítulo anterior. 

Além de uma reflexão onde o cinema apresenta-se enquanto 

tecnologia epistemológica e formadora, o que queremos chamar a atenção e 

deixar evidente, tanto quando analisamos as interfaces cinema-jornalismo 

(“filmes sobre jornalismo”, “formato cinematográfico | formato jornalístico”, 

“objeto compartilhado”) e, agora, quando demonstrarmos as interfaces cinema-

história, é que os objetos do cinema (os filmes) constituem-se também como 



108

tecnologias teóricas que podem subsidiar uma reflexão sobre algum problema 

jornalístico e histórico ou sobre algum fato ou personagem. 

Quando no filme “O Grito” (1958, Michelangelo Antonioni) o

espaço humano da ficção é concebido como campo coletivo de existência, já

que o diretor desestrutura a noção de personagem principal e coadjuvantes ao 

integrá-los e colocá-los todos no mesmo grau de importância, há a 

possibilidade do cinema propiciar aspectos que podem se coadunarem

enquanto categorias teóricas possíveis de serem aplicadas em certas 

circunstâncias de análise da realidade sócio-histórica. Assim, nesse conceito 

de campo coletivo de existência, percebe-se o mesmo grau de posicionamento 

e importância dos personagens ou sujeitos no palco da História (ou, em se

tratando da ficção, estória). 

O GRITO
Michelangelo Antonioni - 1958 

Em “O Grito” (1958), de Michelangelo Antonioni, Aldo é um operário
que vive em uma pequena cidade italiana – quase rural onde o leite
chega à porta das casas pelas mãos do leiteiro e as ruas adquirem
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contornos de uma aglomeração urbana em formação. Logo no início, 
um acontecimento, em sua vida afetiva, o impele a uma jornada pelas 
estradas da Itália. De modo que, por isso, o seu estado é o de um ser 
em deambulação cujo vagar não tem destino e nem porto de chegada 
certos – viajar por viajar. 

Se o estado da personagem é o de um ser em trânsito que vaga 
apenas pelo ato em si, estruturalmente, este não é um filme de espera 
e nem de busca. No entanto, inexiste o cinema de formação
(bildungsroman) e, conseqüentemente, a dimensão temporal dos road 
movie incidindo no desenvolvimento dramático do enredo. A influência 
maior é da dimensão espacial, ou seja, do curso e/ou das margens da 
estrada que, ao longo das seqüências, integra/desintegra núcleos 
secundários ao núcleo principal da trama. 

Portanto, em “O Grito”, o centro da câmera de Antonioni não é a 
personagem de Aldo em transformação. Mas a tentativa de 
acomodação em espaços afetivos localizados às margens das estradas 
por onde passa, talvez para esquecer o seu passado recente ao lado 
de sua mulher Irma, que lhe confessou estar apaixonada por outro 
homem – a casa de uma antiga namorada de nome Elvia, o posto de 
gasolina da jovem Virginia e o acolhimento no barraco da mulher 
Andreina (encontrados em lugares diferentes um do outro). 

Assim, a medida em que Aldo percorre o interior da Itália, as cidades e 
seus personagens se integram ao núcleo central da trama como núcleo 
principal. De modo que, por isso, saem da condição de personagens e 
cenários secundários (ou coadjuvantes) para a condição de 
personagens e cenários centrais (ou principais) do filme. Então, como 
mediador, Aldo recolhe-se para conhecermos melhor a vida privada de 
Elvia e sua irmã, a relação de Virginia com o seu pai alcoólatra e o 
drama social e afetivo de Andreina. 

Se o dispositivo estrutura-se em uma personagem em trânsito vagando 
apenas pelo ato em si, a presença da menina Rosina (filha de Aldo e 
Irma) no percurso pode nos levar a pensar “O Grito” (1958) como um 
filme de busca – fundado na procura sagrada de uma nova mãe por um 
pai saído de uma relação em ruína. Entretanto, isso seria possível se 
no segundo ponto de parada (ou margem da estrada) Aldo não tivesse 
enviado sua filha de volta para os braços de Irma e prosseguido sua 
viagem sem destino algum. 

Se, em um primeiro momento, o diretor italiano Michelangelo Antonioni 
integra ao núcleo central os personagens e cenários secundários 
transformando-os em elementos principais da trama, logo 
imediatamente ocorre a desintegração dessa proposição dramática. 
Então, Aldo volta a assumir-se enquanto personagem central do enredo 
e, portanto, como um viajante que vaga pelo ato em si e não para 
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encontrar um afeto verdadeiro (Elvia), uma família (Virginia e seu pai) 
e/ou uma aventura que pode tornar-se duradoura (Andreina). 

Essa desintegração constante do núcleo dramático central, 

formado pela transformação dos núcleos secundários em núcleos principais, 

em “O Grito” ocorre em função da presença do passado (Irma) no vagar do 

personagem Aldo – seja fisicamente (quando Irma aparece na casa de Elvia 

para deixar a mala com as roupas de Rosina), maternalmente (quando ele 

percebe a impossibilidade de uma nova mãe em Virginia) e/ou em ato (quando 

Andreina sai a procura de um homem para sanar a ausência de alimentos). 

Assim, as questões são abordadas do ponto de vista do drama 

individual – seja na relação autoritária entre Aldo e Irma, no alcoolismo do pai 

de Virginia e/ou na problemática social de Andreina. Portanto, individualiza-se 

aquilo que, essencialmente, é de cunho coletivo. De modo que, ao final, essa 

abordagem materializa-se, substancilamente, no ato que talvez seja o mais 

individualista de todos os atos humanos (o suicídio) e não em uma tomada de 

posição diante de um problema político que marca a pequena cidade de 

Giorona.

Se um pesquisador, no lugar de “Notícias de Uma Guerra 

Particular” (1999, João Moreira Salles e Kátia Lund) para pensar categorias 

fundamentais no fazer jornalístico, resolvesse utilizar o filme de Antonioni para 

estudar a complexidade histórica da sociedade do tráfico de drogas no Rio de 

Janeiro e o lugar dos sujeitos nas instâncias decisórias, poderia usar o conceito 

de campo coletivo de existência em seu projeto de pesquisa. Com ele, caso 

utilize o documentário de João Moreira Salles e Kátia Lund como fonte de 
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pesquisa, o filme delineado enquanto categoria teórica pode nos fazer 

perceber, por exemplo, a total assimetria dos sujeitos no campo decisório e 

participação no desenrolar da História, já que se torna visível a posição 

assimétrica dos sujeitos diante do poder. Ou seja, ao documentar a história de 

moradores, policiais e traficantes em um morro carioca, João Moreira Salles e 

Kátia Lund produzem uma imagem-documento e deixa evidente o lugar de 

cada uma dessas instâncias diante da História. 

O CONCEITO-IMAGEM 

Assim, seja defrontando-se com problemas de natureza 

epistemológica ou de cunho social, o cinema possibilita que pesquisadores e 

professores possam explorar seu aparato imagético enquanto tecnologia

teórica-conceitual – espaço epistemológico onde um conjunto de técnicas 

encontra-se com um conjunto de reflexões geradoras de uma gama de 

conhecimentos que, conseqüentemente, alimentam uma práxis docente. Se, 

portanto, é possível perceber a realidade sócio-histórica (a Sociedade do 

Tráfico de Drogas), a partir do aparato de imagem do cinema; e pensar a 

problemática que envolve áreas específicas do conhecimento (o fazer 

jornalismo), através de certas categorias epistemológicas, então é porque é 

possível tomar a imagem enquanto conceito. 



CAPÍTULO 3 

O CINEMA COMO TECNOLOGIA TEÓRICA: 

A interface cinema-história e sua aplicação na produção de um 

Catálogo de Filmes Históricos 
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Dessa forma, mesmo que não cometamos uma digressão neste 

trabalho de Tese deslocando nosso foco para o âmbito da Filosofia, 

precisamos nos aproximar da perspectiva filosófica de Cabrera (2006). 

Principalmente, porque em seu livro “O Cinema Pensa: uma introdução à 

filosofia através dos filmes”, ao relacionar Descartes à Antonioni, 

Schopenhauer à Bunuel, Wittgenstein à Murnau, Cabrera (2006) defende o 

cinema como conceito, teoria e idéia sobre a realidade humana na 

problematização do conhecimento. Alçando filmes ao plano do pensamento, 

filosófico e teórico, sua escrita nos mostrar os caminhos em direção à ótica dos 

diretores para pensarmos certas questões humanas, científicas e filosóficas. 

Justamente o que esta Tese tenta demonstrar ao longo dos capítulos, quando, 

por exemplo, partimos de uma síntese nascida com a reflexão sobre a prática 

docente do professor de História ao utilizar filmes no âmbito educacional e 

aplicamos o cinema enquanto conhecimento em outra área de concentração: o 

Jornalismo. 

A relação que Cabrera (2006), por exemplo, faz entre Descartes e 

Antonioni consiste mais em uma relação que promove um encontro frente ao 

objeto do conhecimento (a certeza e a dúvida e a posição do homem diante 

delas) e um distanciamento quanto a abordagem adotada. Percebe-se, quando 

Cabrera analisa “Blow-up” (1966, Michelangelo Antonioni), o quanto Descartes 

aproxima-se mais de uma solução, nem sempre possível do problema; e 

Antonioni escolhe colocar em xeque nosso cientificismo diante do mundo. Para 

isso, a discussão em torno da fotografia desenvolvida pelo diretor italiano é 

crucial e determinante para a problematização que o cinema faz das mesmas 
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questões levantadas pela Filosofia. Com Heidegger, realmente, a relação une 

filosofia e cinema nas mesmas questões (a questão do ser e do nada, tanto

crucial na filosofia de Heidegger quanto na cinematografia de Michelangelo 

Antonioni).

Em nossa leitura de “Blow-up” (1966), que analisa a posição da

imagem (fotografia) dentro da própria imagem (filme) e o seu estatuto 

epistemológico, tentamos transpor para o campo fílmico a possibilidade de 

estabelecer o cinema, como coloca Cabrera (2006, p. 17), como “uma forma de 

pensamento [...] [o que] não é incompatível, ab initio, com uma apresentação

imagética (por meio de imagens) de questões”. 

BLOW-UP
(dir. Michelangelo Antonioni – 1966) 

Até onde os objetos materiais-perceptíveis justificam os significados
das imagens? Quando no documentário “Point of Order” (1963) o 
diretor Emilio de Antonio focalizou uma testemunha de McCarthy diante 
de um recorte fotográfico, a verdade da imagem não está na
autenticidade das figuras que são dadas ao olhar, mas no significado
daquilo que nasce do que é dado a ver*. Portanto, ao abordar os 
processos e seções de tribunais do marcarthismo nos Estados Unidos, 
o cinema documental mais uma vez traz a tona à discussão da
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objetividade/subjetividade da imagem e, por extensão, da parte do 
espectador. Principalmente porque, em uma situação de leitura de 
filmes, dois referenciais são imediatamente exigidos: a imagem (a partir 
do dispositivo que a faz existir em um campo/território de significados) 
e o observador (mobilizado por suas experiências individuais e 
coletivas - lugares de questões). 

Em “Blow-up” (1966), do diretor italiano Michelangelo Antonioni, as 
questões relativas à objetividade/subjetividade da imagem são 
discutidas dentro de um contexto de geração de imagens. Ao longo do 
filme, observa-se esse aspecto tanto na realidade-objeto quanto no 
dispositivo-sujeito que a fabrica. De modo que, para isso, Thomas 
(personagem de David Hemmings) é um fotógrafo profissional na 
Londres, Inglaterra, da década de 60. Seu universo é o da moda, lugar 
por excelência de imagens e espaço de belíssimas mulheres que, ao 
posarem, têm suas fotos fabricadas pela câmera. Delineado como 
fotografo muito procurado, Thomas desenvolve seu processo 
fotográfico como em um happening, encenando, a cada seção, 
situações que lhe parecem reais - como, por exemplo, a cena em que, 
ao deitar a modelo no chão e apontar-lhe a câmera, simula o ato sexual 
e seu desfecho. 

Nesse momento, Antonioni coloca em andamento a sua questão: o que 
vemos, então, não passa de situações criadas ou imaginadas pelo ator 
e, conseqüentemente, pelo observador de imagens? Esse mecanismo 
de manipulação dos sentidos, que nos leva a prestar atenção aos 
dados da imagem para, em seguida, duvidarmos de seu estatuto, 
domina “Blowup” do início ao fim. Em duas cenas marcantes, esse 
“jogo manipulatório” produz no personagem Thomas a certeza/dúvida 
quanto a sua procura da verdade através dos dados da visão. 
Enquanto na seqüência da montagem das fotografias para desvendar o 
“crime”, o que se vê é toda a verdade; na cena dos “mímicos-tenistas”, 
que, por sua vez, produz o desfecho da obra, a autenticidade das fotos 
já não constitui toda a certeza, pois a capacidade de imaginar o real 
apresenta-se como uma força que rompe as fronteiras da percepção. 

Ao discutir o valor da imagem, suas conseqüências objetivas e 
subjetivas, Antonioni amplia o foco para além da história do fotógrafo 
Thomas. Principalmente, porque, em “Blow-up”, o diretor italiano 
localiza toda a trama em contextos de geração de imagens: os 
territórios da moda, dos fatos policiais e das camadas populares. Como 
é comum no cinema de Antonioni identificar espaços para que, mesmo 
em um dispositivo da arte, a realidade entre em análise, Thomas não é 
apenas um fotógrafo de belas mulheres, mas de homens desdentados, 
esfarrapados e sujos – vide os retratos de homens comuns que 
aparecem em determinado momento do filme. Assim, questiona-se não 
apenas a fotografia como “estado da arte”, mas os usos que podem ser 
feitos de suas possibilidades signicas. Dessa forma, também enquanto 
espaço de muitos territórios de realidades e contextos de imagens, o 
próprio cinema entra em crise (representação de representação onde 
sujeito e objeto se confundem). 

Portanto, da seqüência da montagem das fotos onde Thomas utiliza-se 
da imagem para contextualizar a própria imagem, até a última cena em 
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que o grupo de mímicos faz de conta que joga e observa uma partida 
de tênis, o diretor Michelangelo Antonioni (re)educa o olhar do fotografo 
para a realidade. Nesse sentido, em “Blow-up”, os objetos materiais-
perceptivos não são dados objetivos, de modo que, por isso, a 
verdade não está apenas na imagem, mas na sua relação com o 
indivíduo que a observa. Nesse intervalo de percepções, 
localizado entre objeto (fotos e situações criadas/o filme como um 
todo) e sujeito (personagem/espectador), o estado de espírito de 
Thomas depara-se com realidades imaginárias. Assim, ao término da 
história do fotografo que desaparece como mais uma ilusão, o que se 
observa é a inclusão do cinema e de seus espectadores no processo 
manipulatório.

Mas, à medida do possível, o trabalho de Cabrera (2006) 

consubstancia também um espaço fundamental para a discussão do uso da 

imagem nas ciências humanas e sociais: o potencial epistemológico do cinema 

na pesquisa e no ensino. Portanto, é como se, por exemplo, no lugar 

da etnometodologia, elegêssemos o metadocumentarismo de "O Prisioneiro da 

Grade de Ferro (auto-retratos)" (2003, Paulo Sacramento) como estratégia 

teórico-metodológica; das técnicas de entrevista e observação, lançássemos 

mão do sistema de conversação em "Edifício Máster" (2002, Eduardo 

Coutinho) e de observação em "A Alma do Osso" (2004, Cao Guimarães), 

respectivamente. Sobre a relação cinema e ciências sociais, mais 

especificamente a Antropologia e suas técnicas de observação, tem o 

excelente trabalho de France (1998) em seu livro “Cinema e Antropologia” 

lançado pela Editora da Unicamp. 

Nesse sentido, Cabrera (2006) chega a definição do que, em seu 

estudo sobre Cinema e Filosofia, denomina de Conceito-Imagem:

desenvolvido, especificamente, sob uma perspectiva filosófica logopática, onde 

entra em jogo questões racionais (logos) com afetivas e emocionais (pático). 
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No entendimento do mundo e da realidade humana, esse conceito apresenta 

as bases para compreendermos o cinema não somente em sua dimensão de 

objeto produzido por um autor, mas, ao mesmo tempo, enquanto instância que 

integra o outro no processo de contato, interpretação e incorporação do real. 

Assim, o cinema não seria uma espécie de claudicação diante 
de algo que não tem nenhuma articulação racional e ao qual, 
por conseguinte, seria dado um veículo “puramente emocional” 
(equivalente a um grito), mas sim outro tipo de articulação 
racional, que inclui um componente emocional. [Já que] o 
emocional não desaloja o racional: redefine-o. (CABRERA, 
2006, p. 18). 

Portanto, enquanto conceito bem próximo a uma concepção que 

não nega a emoção no processo educativo e inserção na realidade sócio-

histórico e pertencente ao campo da dimensão visual, o Conceito-Imagem

materializa-se em Conceitos Visuais – que se consubstanciam a partir de uma 

estrutura micro, cujas partes de um filme podem promover o acesso à 

compreensão de uma certa realidade; ou macro que, por sua vez, corresponde 

ao filme como um todo. Portanto, “só o filme inteiro é um conceito-imagem, 

mesmo quando unidades menores podem ser – e são, sem dúvida – 

conceituais”. (CABRERA, 2006, p. 24). 

Nesse caso, enquanto campo teórico e epistemológico 

constituinte o cinema como tecnologia formadora, o Conceito-Imagem não se 

resume ou só é passível de ser identificado em filmes de arte. Todo e qualquer 

filme, seja de arte ou comercial, criado a partir deste ou daquele gênero 

cinematográfico (ficcional ou documental), possibilita ao sujeito-aprendente 

informações que, ao serem problematizadas (como demonstramos no capítulo 
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I), ganham a forma de conhecimento e, por extensão, propiciam uma síntese 

necessária para a formação e aprendizagem do sujeito. 

Assim, ao pensarmos e desenvolvermos a síntese das 

categorias teóricas que envolvem a interface cinema-história, divisamos o 

campo do cinema como tecnologia teórica, fundamental nos seus aspectos 

imagéticos e educacionais para a prática pedagógica do professor de História 

e, por extensão, para todo educador que busque nas imagens uma forma de 

aprender a ensinar no mundo contemporâneo. 

INTERFACE CINEMA-HISTÓRIA 

Para estabelecer o conjunto dessas potencialidades interfaciais 

da relação cinema-história, Ferro (1992) aponta o conjunto interfacial a seguir e 

promove a interligação que consolida essas duas áreas do conhecimento. 

 O Cinema como Agente; 

 O Cinema como Reflexo; 

 O Cinema como Representação.

Nessas interfaces, os filmes se encontram intimamente 

interconectados com a História. Na primeira, aparece como causa principal do 

passado, impulsionando, tanto quanto os fatores políticos e econômicos, o 
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surgimento dos acontecimentos; na segunda, como testemunho das 

características históricas da época de sua produção; e na terceira, como 

representação de fatos e/ou personagens da História. Nessa taxionomia 

interfacial, já podemos constatar de imediato a ausência do cinema como 

documento histórico, mais precisamente. Esse fato, por sua vez, nos levou a 

incluí-lo como uma das interfaces de filme histórico por acreditarmos que esse 

aspecto seja tão importante quanto os demais. 

O CINEMA COMO AGENTE HISTÓRICO 

Na primeira das interfaces apontada por Ferro (1992) entre filmes 

e processo histórico observa-se que, ao longo dos seus cem anos de 

existência, o cinema apresentou um caráter persuasivo sobre a sociedade, 

presente, por sua vez, nas demais formas da linguagem audiovisual1.

Lembrando que, ao nos referirmos hoje ao cinema nos seus 100 anos, é 

porque basicamente o grosso da produção cinematográfica que domina os 

corações e mentes da contemporaneidade provém, essencialmente, do século 

XX. Principalmente, porque é lá que podemos identificar todas as tradições do 

cinema, tanto as de cunho ficcional (sobretudo o realismo cinematográfico, caro 

ao cinema brasileiro e à prática docente quando utiliza filmes em sala de aula) 

1 VIDE o caráter persuasivo de programas televisivos brasileiros. A telenovela “Que Rei sou 
Eu? (1989), ao abordar a vida de um “Rei” que varreu o lixo político do país, contribuiu para a 
ascensão de Fernando Collor de Melo a Presidência da República. Dois anos depois, a mini-
série “Anos Rebeldes” (1992) “coincidiu” com a destituição do mesmo Fernando Collor. Na 
época, as passeatas e a participação da juventude brasileira – os “caras pintadas” – 
“encenaram”, na vida real, a tentativa de se aproximar do movimento estudantil, da década de 
60, retratado pelo referido programa televisivo. 
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quanto as tradições de cunho documentário (especificamente, o modelo 

expositivo com o seu narrador determinista em off e, quase sempre, pensado 

como o único e verdadeiro dono da verdade veiculada pelos filmes). 

Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, os filmes se tornaram 

parte integrante do aparato “bélico” das instituições militares, sendo 

importantes para o reconhecimento da artilharia inimiga e, sobretudo, para 

incitar à guerra as populações passivas ou contrárias ao conflito. Dessa forma, 

apresentava-se como testemunha participante-ocular dos desastres humanos e 

da crueldade dos seus inimigos no campo de batalha. Incitando, assim, essas 

populações a se decidirem pela opção das trincheiras, aos poucos, ganhava 

um caráter ideológico que passou a ser utilizado, principalmente, pelas classes 

dominantes da sociedade. (FURHAMMAR e ISAKSSON, 1976). 

Ferro (1992), ao analisar a função social do cinema, produto de 

uma sociedade capitalista que necessita de aparelhos ideológicos para 

continuar mantendo seu domínio e hegemonia política, observa que: 

Desde que o cinema se tornou uma arte, seus pioneiros 
passaram a intervir na História com filmes que, desde sua 
origem, sob a aparência de representação, doutrinam e 
glorificam. Na Inglaterra, mostram essencialmente a Rainha, 
seu Império, sua Frota; na França, preferiram filmar as criações 
da burguesia ascendente: um trem, uma exposição, as 
instituições republicanas. (FERRO, 1992, p. 13). 

Com o aparecimento dos meios de comunicação, a influência das 

imagens na História tornou-se algo concreto, já que quaisquer formas 

representativas da vida agem na formação sócio-cultural e psicológica dos 

indivíduos. No entanto, a influência dos meios, incluindo a do cinema, longe de 
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ser uma questão resolvida constitui-se como uma problemática complexa pelo 

fato de serem questionáveis as hipóteses que tratam da natureza e do grau de 

persuasão que exerce nos indivíduos. (NOVA, 1999). Desse modo, para aplicar 

esse aspecto histórico do cinema no âmbito educacional, faz-se necessário a 

análise da influência dos filmes na sociedade. 

O cinema, ao intervir na realidade, proporciona uma nova lente 

para a análise do passado e explicação dos fatos históricos. A partir do viés 

cinematográfico, é mostrado que não são apenas as instâncias políticas (dos 

positivistas) e econômicas (dos marxistas) que precisam ser utilizadas pelo 

professor de História para a interpretação da História, mas também as 

instâncias estéticas e culturais, reguladoras sociais dos comportamentos dos 

indivíduos e da própria sociedade. Desse modo, concebemos que os aspectos 

culturais/artísticos/estéticos, juntamente com outros dados da realidade, 

caracterizam-se como elementos influenciadores do processo histórico-social. 

Essa característica do cinema – a que persuade grupos sociais 

ou indivíduos – aparece como um dos aspectos mais complexos da relação 

cinema-história. Porque, assim, permite a transfiguração do cinema em formas 

várias, fazendo com que seja, ao mesmo tempo, produto cultural, econômico e 

político. Nos EUA, por exemplo, ao lado da industria bélica e de alimentos, o 

cinema constitui-se no terceiro produto econômico mais rentável. (JAMESON, 

2001). Além de exportar os valores e a cultura da América para o mundo, a 

cinema reforça a indústria cinematográfica e, conseqüentemente, as finanças 

internas norte-americanas. Portanto, cada vez que o cinema é utilizado como 

produto político a serviço desta ou daquela nação, cada vez mais a economia 
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nacional obtém dividendos significativos. Como produto cultural, o cinema 

ganha status econômico ao ser exibido e “consumido” nas salas de cinema, de 

casa e de aula. 

Furhammar e IIsaksson (1976), ao analisarem as relações entre 

cinema e política no século XX, são enfáticos quando se referem ao 

imbricamento entre esses dois fenômenos sociais: 

A grande semelhança entre filmes de propaganda e sucessos 
de bilheteria não deve nos surpreender muito. O reforçamento 
de atitudes estabelecidas é um fator importante no 
condicionamento de respostas. O ramo de negócios destinados 
a satisfazer o público de cinema tem ligações muito próximas 
com suas referências e normas estéticas, religiosas e políticas. 
Julgando a partir da reação das bilheterias, os fatores 
ideológicos desempenham uma parte significativa no sucesso 
conseguido. (FURHAMMAR; ISAKSSON, 1976, p. 52). 

A influência do cinema no processo histórico – documentada e 

atestada pela historiografia – opera-se do ponto de vista coletivo e individual de 

uma sociedade. Socialmente, quando grupos e camadas sociais mais amplas 

são influenciados pela esfera fílmica e, individualmente, quando regula e 

determina comportamentos particulares que, por sua vez, deixam-se conduzir 

pela força imagética de um dado filme ou conjunto de filmes. Entretanto, como 

a História é construída socialmente a partir de relações sociais e coletivas, 

analisaremos, de forma mais precisa e pontual, o aspecto social da influência 

cinematográfica. Nesse sentido, deixaremos a persuasão do cinema no plano 

individual para um momento posterior. 

No plano social, um dos exemplos mais representativos da 

influência que o cinema exerceu sobre a sociedade está na montagem do 
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esquema de propaganda nazista, no período da Segunda Guerra Mundial. 

Logo após Adolf Hitler assumir o poder, em 1933, foi criado o Departamento 

Cinematográfico Nacional, uma vez que para Joseph Goebbels, Ministro de 

Instrução e Propaganda do III Reich, “o cinema constitui um dos meios mais 

modernos e científicos de influenciar as massas” e, por isso, “um governo não 

pode menosprezá-lo”. (FURHAMMAR; ISAKSSON, 1976, p. 39). 

Inicialmente, parte significativa da produção nazista não se referia 

tanto à nação alemã, mas ao Partido Nazista, o que possibilitou mais 

rapidamente a ascensão de Hitler e sua consolidação no poder. Com esse 

intuito foram produzidos, entre 1933 e 1945, 1.097 filmes, sendo que o mais 

representativo desse contexto interfacial cinema-história foi “Eu Acuso” (1941, 

Wolfgang Liebeneiner). (FURHAMMAR; ISAKSSON, p. 1976). 

Neste filme, os alemães foram inseridos em uma história de amor 

sobre um casal que se vê diante de uma decisão difícil: a decisão pela morte 

de um deles. Ao contrair uma doença sem cura, a personagem feminina pede 

ao esposo, que é médico, pra ser morta e, assim, se livrar do sofrimento que 

tanto a tortura. Esse pedido é aceito e, apesar da dor e culpa, executado com 

determinação.  As seqüências finais retratam o julgamento desse ato “humano” 

e conclui que essa prática que impediu o sofrimento de uma pessoa, não pode 

ser deliberada pelos indivíduos. Mas tão somente pelo Estado que, a seu 

modo, criará e executará leis específicas para o bem da sociedade alemã (e 

desgraça do povo judeu) e para aplacar o sofrimento de pessoas, cujas 

doenças não tem solução. 
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Mais uma vez, Furhammar e Isaksson (1976) nos apontam as 

respostas, ao explicarem a natureza dos filmes como os que foram analisados 

neste capítulo. 

O prazer e a dor do amor provocam reação emocional que 
pode ser politicamente dirigida [se fundindo] nas armas 
emocionais mais diligentemente exploradas pela propaganda. 
O amor frente à morte pode ser usado para criar sentimentos 
que vão bem além da simples ternura. (FURHAMMAR; 
ISAKSSON, 1976, p. 150). 

Desse modo, os alemães, delicada e emocionalmente, aos 

poucos aceitaram o projeto nazista da eutanásia e, por extensão, a política 

racial de Hitler. Essa política “limpou” da Alemanha milhares de judeus, 

ciganos, homossexuais e portadores de necessidades especiais. Estes eram 

considerados, pela ideologia nazista, como as escórias da sociedade e, por 

isso, precisavam ser eliminadas para que a nação e o povo alemão pudessem 

avançar e construir um futuro próspero e digno.2 Portanto, seguindo as 

reflexões de Cabrera (2006) em sua teoria logopática do cinema – fundada no 

afeto e na emoção –, o que filmes semelhantes aos do projeto Nazista 

consolidavam no campo da imagem não correspondia à realidade histórica e 

cultural da Alemanha daqueles tempos, mas a possibilidade do acontecer. 

Neste sentido, no nível dos conceitos-imagem, esses filmes 
representam situações possíveis, pessoas possíveis, algo que 
poderia acontecer a qualquer um no plano conceitual do 
sentido, embora nunca pudesse acontecer no plano empírico. 
(CABRERA, 2006, p. 26). 

2 Ver o documentário “Arquitetura da Destruição” (1992), do diretor franco-suíço Peter Coen e 
MORAIS (1994, p. 204-232). 
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No entanto, a realidade cultural de um povo foi, paulatinamente, 

sendo formada em direção a uma necessidade política e, embora a ficção 

(campo do plano conceitual) não pudesse se tornar realidade (campo do plano 

empírico), o que aconteceu, em seguida, acabou por demonstrar o poder que o 

cinema tem sobre a população (campo do plano do desejo). Portanto, os filmes 

estão carregados de potencialidades documentais que, por sua vez, instigaram 

Ferro (1992) a definir as outras duas vias de leituras da História através do 

cinema, acessíveis aos professores e pesquisadores em História: 

 A leitura histórica do filme e 

 A leitura cinematográfica da História. 

Estas, respectivamente, nos remetem para a taxionomia clássica 

de documento da ciência histórica, onde, de um lado, ficam os documentos 

primários, os que não foram produzidos intencionalmente; e, do outro, os 

secundários, que foram feitos com a intenção de documentarem os 

acontecimentos do passado, teorizando e refletindo sobre eles. 
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O CINEMA COMO REFLEXO DA HISTÓRIA 

No caso do cinema como reflexo do passado que proporciona a 

leitura histórica do cinema, observamos que os filmes são testemunhas 

“oculares” da sociedade que os produziu e, conseqüentemente, fontes 

documentais por excelência para a ciência histórica. Esses filmes, 

intencionalmente ou não, permitem a leitura do período histórico de sua 

realização, sobretudo nos seus aspectos culturais. Indiretamente, no plano do 

conteúdo, refletem características referentes às mentalidades, as ideologias e 

aos comportamentos da época de sua produção. Por outro, são filmes que se 

apresentam também como documento, constituindo o que podemos chamar de 

documento-imagem, já que, ao documentar o espaço diegético (fictício), 

revela traços da cultura material e espiritual captada. 

Sendo assim, a segunda das interfaces apontada por Ferro 

(1992), expõe de forma não-mecânica as características históricas de uma 

determinada época. Por extensão, reflete seus aspectos culturais e estéticos, 

políticos e sociais, que são detectados em uma zona de realidade não-visível,

presente em todo e qualquer filme – mesmo naqueles que não fazem uma 

representação direta da realidade. 

Ferro (1992), ao analisar esse aspecto histórico do cinema, 

observa que, para melhor evidenciar as potencialidades históricas dos filmes, é 

necessário revelar seus significados subjacentes. Isto permite fazer emergir as 

zonas de realidade não-visíveis e, assim, o passado através da ficção. Nesse 
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sentido, faz-se necessário considerar que, sendo um reflexo da realidade, o 

cinema não pode ser analisado de forma mecanicista. 

A realidade não se comunica diretamente [...] o documento 
[fílmico] tem uma riqueza de significação que não é percebida 
no momento em que ele é feito [...] Esses lapsos de um 
criador, de uma ideologia, de uma sociedade, constituem 
reveladores privilegiados [...] Assinalar tais lapsos, bem como 
suas concordâncias e discordâncias com a ideologia, ajuda a 
descobrir o que está latente por trás do aparente, o não-visível 
através do visível. (FERRO, 1992, p. 88). 

O filme “Dura Lex” (1926, Lev Koulechov), baseado livremente em 

uma obra literária de Jack London - “The Unexpected” (O Imprevisto, 1923) -, 

torna-se emblemático desse caráter histórico do cinema. (FERRO, 1992). 

Nesse filme, um grupo de garimpeiros trabalha com sucesso no Canadá. No 

entanto, um desses trabalhadores, Michael Deinin, mata um dos homens da 

companhia e, imediatamente, é preso por um casal que, após dias e noites em 

claro, vigiando o preso-assassino, organizam um julgamento popular. No júri, 

os garimpeiros assumem os papéis judiciários, de juiz, promotor e 

testemunhas, chegando, assim, a condenar o preso-assassino à morte-

perpétua.

Muitas modificações da obra literária original de Jack London 

foram feitas por Koulechov. No romance, por exemplo, o processo do 

julgamento é conhecido da comunidade indígena local. Efetua-se, portanto, em 

público, com o preso-assassino tendo o total direito e liberdade de defesa. Em 

Koulechov, nada disso acontece. Todo o processo, ao contrário, é feito a portas 
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fechadas e o preso-assassino, Deinin, em nenhum momento tem o direito de se 

defender.

Qual o fundamento histórico dessas supressões literárias e 

acréscimos cinematográficos (apenas licença “poética”)? Na verdade, a 

preciosa análise de Ferro (1992) atesta que as supressões e os acréscimos 

não constituem licença “poética”. Por trás do Canadá se oculta a Rússia 

Stalinista e, conseqüentemente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

dos primeiros processos que, às escondidas, prendia e executava os seus 

“opositores”. Esse aspecto histórico nesse filme, em particular, é revelado por 

meio de uma zona de realidade não-visível que, indiretamente, permeia todo 

filme.3

Como enfatiza Ferro (1992). 

[Um filme] sempre vai além de seu próprio conteúdo. Além da 
realidade representada [o filme] permite atingir [...] uma zona 
da História até então oculta, inapreensível, não visível. 
(FERRO, 1992, p. 114-115). 

Nesse sentido, a análise do cinema como reflexo não se processa 

de forma mecanicista, embora, assim, aparente ser a abordagem dos filmes 

que integram esse campo interfacial. No entanto, mesmo que, nessa categoria 

específica, os dados da realidade sócio-histórica se apresentem como “lapsos”, 

os significados de um dado filme também podem ser produzidos 

intencionalmente. Lembrando que, segundo Thompson (1998), uma das 

condições dos meios de comunicação para a produção, armazenamento e 
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circulação de formas simbólicas consiste sempre na existência de uma 

instância que produz pensando no outro para quem o conjunto de seus 

produtos foi realizado. 

Como atestou Ferro (1992), pode existir entre os realizadores 

uma resistência e duros combates em defesa de sua liberdade de expressão 

no uso da linguagem. Alfred Hitchcock, por exemplo, em função dos 

produtores, na etapa de finalização, quererem sempre modificar os seus filmes, 

começou a não deixar margem para os montadores optarem por uma linha 

específica de montagem. Para isso, na realização, passou a dirigir de uma 

forma que as cenas produzidas não pudessem ser colocadas em uma 

seqüência que não fosse a desejada por ele. 

O CINEMA COMO REPRESENTAÇÃO 

A terceira das interfaces entre cinema e História apontada por 

Ferro (1992) se caracteriza por ser um aspecto clássico do cinema priorizado 

pelos professores e pesquisadores em História. Nessa categoria, os filmes 

estão muito vinculados ao campo da representação de acontecimentos 

históricos. Presos, geralmente, à reconstituição de fatos e à biografia de 

personagens quase sempre importantes. Desse modo, o cinema é portador de 

um caráter discursivo e, ao realizar um filme, o diretor de cinema assume a 

3 Vide o documentário “A Negação do Brasil” (2001, de Joel Zito Vianna) sobre 
comportamentos e enfoques racistas refletidos na teledramaturgia brasileira. 
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posição do pesquisador, mesmo que não carregue consigo o rigor conceitual e 

metodológico da ciência histórica. 

Esse aspecto histórico do cinema, ao vincular os filmes à 

representação de fatos e personalidades proeminentes, causa um embate 

entre os historiadores e o seu ofício. Por conseguinte, um dos principais 

resultados desse confronto está no (re)pensar historiográfico, em um novo 

comportamento diante dos métodos e das fontes da prática docente e da 

pesquisa. 

A leitura cinematográfica da História colocou para o historiador 
o problema de sua própria leitura do passado, [pois] as 
experiências de diversos cineastas contemporâneos [...] 
demonstram [...] que, graças à memória popular e à tradição 
oral, o historiador pode devolver a sociedade uma história da 
qual a instituição a tinha despossuído. (FERRO, 1992, p. 19). 

Esse aspecto histórico do cinema, portanto, trouxe para o 

presente temas da História pouco estudados e debatidos nas escolas e, muitas 

vezes, fez com que o público tivesse acesso aos fatos a partir de uma outra 

abordagem, oposta a perspectiva dos próprios livros didáticos. Entretanto, 

diferentemente de uma enciclopédia histórica, o cinema explica a História 

partindo de elementos provenientes do universo ficcional e não da realidade 

concreta. Conseqüentemente, faz com que a verdade histórica não esteja 

localizada na exatidão dos fatos, mas na “argumentação global” do filme. 

(NOVA, 1999). 
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Essa categoria interfacial do cinema como representação de 

fatos e personalidades históricas – comumente interpretada como “filmes de 

época” – assume, basicamente, três formas. 

Uma primeira forma do cinema como representação ganha 

contorno teórico nos filmes históricos que abordam acontecimentos reais, já 

ocorridos na História. A seu modo, faz uma abordagem clássica ou uma 

abordagem revisionista do passado. O filme “Carlota Joaquina, a Princesa do 

Brasil” (1994, Carla Camurati), por exemplo, é emblemático dessa primeira 

categoria representacional de filme histórico porque reconstitui a biografia de 

Carlota Joaquina, esposa de João VI, desde seu tempo de menina, na corte 

dos Bourbons, até a sua morte, anos depois de retornar a Portugal, vinda do 

Brasil. Representa, portanto, uma personagem real que, historicamente, existiu 

enquanto ser humano, em um espaço e tempo determinado. 

Chamando a atenção para uma segunda forma que o cinema

como representação assume, observamos que essa categoria pode ser 

fundada em uma trama fictícia que não esteja, necessariamente, vinculada a 

um fato real ou a uma personalidade histórica. Em geral, a modalidade dessa 

categoria carrega, como pano-de-fundo, uma paisagem ou um painel de um 

determinado período. O filme “Pra Frente Brasil” (1979, Roberto Farias), como 

exemplo, narra a desventura de um executivo que, ao ser confundido com um 

dos opositores do Regime Militar, é preso e torturado. O tempo histórico nessa 

obra é real, mas os personagens, ainda que possamos identificar similares na 

História, não existiram de fato. 
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Nesse caso, a liberdade do diretor deve ser cuidadosamente 

analisada, a fim de que não se exija fidedignidade histórica quando, na 

verdade, está se realizando uma intervenção artística. Em muitos casos, essa 

segunda categoria representacional permite que o passado seja (re)construído 

com intensidade e coerência crítica muito mais forte do que a efetuada pelos 

filmes da outra natureza. 

Nesse sentido, Eco (1994), analisando a ficção literária, faz 

colocações bastante pertinentes para a compreensão das instâncias fictícias 

cinema.

A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é [...] 
aceitar tacitamente um acordo ficcional [...] O leitor tem de 
saber que o que está sendo narrado é uma história imaginária, 
mas, nem por isso, deve pensar que o escritor [ou o diretor] 
está contando mentiras. (ECO, 1994, p. 81). 

Na discussão de Conceito-Imagem, Cabrera (2006) 

complementa a acepção de Eco (1994), principalmente porque entende como 

uma possibilidade de acontecer, e não como situação dada, os aspectos 

cognoscitivos do cinema na sua relação com a realidade sócio-histórica. Dessa 

forma, necessariamente o conhecimento sobre a História não precisa partir de 

um documento-imagem, empiricamente, vinculado ao real. Até mesmo porque, 

como veremos no próximo capítulo, ocorre a ficção no cinema documental e o 

documentário no cinema ficção. 

A terceira categoria do cinema representacional observa-se nos 

filmes que unem os dois aspectos anteriormente aludidos. Ou seja, aqueles 

que, mesmo baseados em um fato ou personalidade histórica, partem de 
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elementos fictícios para complementarem e intensificarem ainda mais suas 

potencialidades de imagem. 

Por exemplo, o filme “Guerra de Canudos” (1996, Sérgio 

Resende), que, buscando representar o contexto de miséria do sertão que 

origina o povoado de Canudos, insere na trama uma família de camponeses 

que, historicamente, não existiu. Desse modo, demonstra como ocorre a 

intervenção da ficção no filme de época, ou seja, a ficcionalização da realidade 

sócio-histórica dada com a inserção de elementos que não existiram 

historicamente no tempo. De início, observa-se uma interface entre as duas 

categorias anteriores, que aglutina, no mesmo filme, os que são baseados na 

realidade e os que são fundados na imaginação. 

O cinema como representação, em todas as suas formas, mesmo 

tendo o discurso direcionado exclusivamente para o passado, é permeado por 

marcas do tempo presente. Assim, se transforma também na categoria de filme 

histórico que, na acepção de Ferro (1992), produz um reflexo da época de sua 

produção. Nesse sentido, confirma a máxima clássica de Croce (apud CARR,

1989, p. 21): “toda história é história contemporânea”. Toda abordagem, 

confirmando a máxima clássica, processa-se através das lentes do presente, 

orientando-se e construindo-se a partir das suas nuances e características. Em 

função disso, o cinema, ao representar um fato do passado, também reflete 

aspectos do tempo presente, impregnando-se de suas formas e conteúdos 

ideológicos, estéticos e culturais. 

O filme “Gaijin” (1980, Tizuka Yamazaki), mesmo abordando uma 

realidade do início do século XX, a da chegada dos primeiros imigrantes 
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japoneses em terras brasileiras, casual e/ou intencionalmente, fez com que os 

ares do tempo presente penetrassem na composição do enredo (PRADO apud 

SOARES; FERREIRA, 2001). Na época das greves sindicais e da abertura 

política, esse filme teve a preocupação em contar a história da libertação de um 

jovem, que, passando de capataz à colaborador, ajuda os imigrantes japoneses 

a se livrarem do trabalho árduo e quase escravo nos cafezais paulistas. 

Assim, “Gaijin”, como colocou Prado (apud SOARES; FERREIRA, 

2001, p. 104): “transporta, para outro tempo e espaço, lutas sociais que 

guardavam os mesmos significados históricos dos da época de sua produção”. 

Portanto, a discrepância temporal do presente das filmagens com a época 

representada, em nenhum momento impede que relações particulares se 

estabeleçam entre o ontem e o hoje. O passado filmado pode ser utilizado 

como um contraste ou um ideal perdido, que se queira restaurar e recuperar 

como modelo para o instante presente. 

O CINEMA COMO DOCUMENTO HISTÓRICO 

Ao analisarmos as relações possíveis entre filmes e processo 

histórico, identificamos uma quarta interface entre cinema e História não 

mencionada por Ferro (1992): a do cinema como documento histórico, mais 

precisamente. A ausência dessa quarta categoria na classificação ferroriana 

talvez tenha se dado, por um lado, em função das inúmeras possibilidades 

documentais engendradas pelas outras três interfaces de filme histórico; e, por 
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outro, por ter se confundido com a categoria interfacial do cinema como reflexo, 

demasiada a semelhança entre ambas. 

Nessa interface de filme histórico – a do cinema como documento 

–, há uma relação direta, quase icônica, dos filmes com a realidade sócio-

histórica enfocada, ainda que essa relação não tenha sido propositalmente 

delineada ou almejada. Essa característica, explicitamente, torna o cinema

como documento diferente do cinema como agente histórico e, mais sutilmente, 

do cinema como reflexo e como representação do passado. 

Primeiramente, porque o cinema como reflexo mantêm um 

contato indireto com a realidade sócio-histórica e, ao refleti-la, não a apresenta 

de forma direta, mas de maneira indicial a partir de um subtexto, deslize ou 

lapso. O cinema como documento, por sua vez, apesar de também representar 

uma realidade sócio-histórica, não pode ser confundido com o cinema como 

representação, já que o seu foco encontra-se no tempo presente e não no 

passado. Desse modo, o cinema como documento, mais propriamente dito, 

apresenta-se como a quarta interface distinta de filme histórico que, também, 

deve ser levada em consideração pelos professores e pesquisadores de 

História.

Sendo assim, seja na condição de “protagonista” ou de 

“figurante”, a realidade sócio-histórica documentada pelo cinema dessa 

categoria pertence ao tempo presente de sua realização. E, por isso, promove 

a contemporaneidade entre filmes e história documentada, já que a realidade 

física e humana processa-se e ocorre no momento de sua produção. Portanto, 



135

representação direta e, conseqüentemente, contemporaneidade entre “sujeito” 

e “objeto” são as duas principais características do cinema como documento.

Há inúmeros exemplos de filmes que são verdadeiros 

documentos históricos e que, como tais, permitem a leitura direta da realidade 

sócio-histórica da época de sua produção: telenovelas, jornais, mini-séries, etc. 

Esses filmes, quando reprisados em um tempo posterior, nos revelam o 

vestuário, a mobília, o corte de cabelo, os comportamentos, as jóias, os 

eletrodomésticos, os tipos de carros utilizados. Assim, se transformam em 

fontes preciosas para professores lecionarem e pesquisadores 

“(re)constituírem” o passado e, conseqüentemente, para os seus alunos 

adentrarem na História e analisarem suas correspondências e ausências com 

as problemáticas do presente. 

O cinema como documento, portanto, é aquele que, feito como 

registro, traz a informação na imagem da própria realidade que representa, 

expressa ou apresenta. No campo do cinema, os filmes ficcionais ou 

documentais dessa categoria assumem, basicamente, três modalidades, com 

suas formas e conteúdos particulares. A seu modo, variam de um modelo mais 

simples para um mais complexo, no tocante à relação ficção e realidade 

captada pela câmera. 

A primeira dessas modalidades, a que promove um alcance 

menos complexo, encontra-se nos filmes, cujo enredo parte de uma “estória” 

criada pelo roteirista, diretor ou profissional da área. Aqui, a realidade sócio-

histórica se mostra quase que indiretamente, à semelhança dos filmes da 

categoria do cinema como reflexo. Basicamente porque a realidade se 
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apresenta como pano de fundo, ou mais precisamente como “figurante” e não, 

propriamente, como “protagonista” ou personagem principal da trama. 

O filme “Vidas Secas” (1963, Nelson Pereira dos Santos) é 

emblemático dessa primeira modalidade do cinema como documento. Parte de 

uma história e de personagens fictícios, baseados no romance homônimo de 

Graciliano Ramos, escrito em 1933. De forma realista, documenta a condição 

social, econômica e política do homem do sertão nordestino da década de 

sessenta, abordando sua relação com o poder de fato (os coronéis) e de direito 

(a polícia). 

Nesse filme, a realidade sócio-histórica, apesar de ocorrer 

diretamente, processa-se quase que de forma simbólica. Convencionalmente, 

porque aprendemos a enxergar aquele contexto histórico da maneira como foi 

captado por Nelson Pereira dos Santos – com os personagens, do modo como 

estão caracterizados; com as situações, da forma como são colocadas; e com 

a geografia física, com sua caatinga e lajedos típicos. Portanto, a partir de 

filmes como “Vidas Secas” e similares, o cinema como documento estreita, 

cada vez mais, a relação tênue entre cinema e História, mesmo partindo do 

âmbito ficcional. Lembrando que, na acepção de Cabrera (2006), de um 

ficcional possível de acontecer e que, necessariamente, em uma prática de 

leitura da imagem o fato representado, refletido ou documentado não precisa 

existir enquanto dado empírico. 

A segunda dessas modalidades já apresenta um nível de 

complexidade maior do que a primeira. Nesta, realidade e ficção caminham em 

direção à fusão de suas características, de modo que chegamos quase a 
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identificar uma com a outra pelo fato de se misturarem, demasiadamente, na 

forma e no conteúdo de um dado filmes. No entanto, o enredo dos filmes dessa 

modalidade ainda carrega um grau significativo de ficção que impossibilita esse 

amálgama total e absoluto. Em geral, porque partem de personagens e 

histórias fictícias que, em sua concretude, não existiram, historicamente, 

conforme vemos na imagem em movimento projetada. 

O filme “Pixote, a Lei do Mais Fraco” (1981, Hector Babenco) é 

um exemplo claro desse modelo. Apesar de ainda não estar de todo 

desvinculado do âmbito ficcional, constitui-se em um verdadeiro documento 

sobre a condição de crianças de rua detidas em internatos para menores 

infratores e lutando pela sobrevivência nas grandes cidades brasileiras do final 

da década de 70 e início dos anos 80. 

Ao fazer uma análise fecunda da problemática de crianças 

brasileiras que vivem nas ruas daquela época, “Pixote...” chega quase que às 

últimas conseqüências do cinema enquanto documento histórico. O seu 

protagonista, ou mais precisamente o seu intérprete, o menino Fernando 

Ramos da Silva, após ser encontrado perambulando pelas ruas e convidado a 

fazer o papel-título, acabou por interpretar a sua própria vida e realidade social. 

No entanto, mesmo retratando uma realidade sócio-histórica da época de sua 

produção, este filme não chega a produzir uma interface suprema e absoluta 

entre ficção e realidade. Principalmente, porque é fundado em histórias e 

personagens fictícios, ou pelo menos romanceados no livro “A Infância dos 

Mortos” (1977), do escritor e jornalista brasileiro José Louzeiro. 
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A terceira das modalidades do cinema como documento produz a 

mais complexa das interfaces entre ficção e realidade. Desse modo, leva o 

cinema enquanto documento ao seu grau zero, ao fundir as instâncias 

ficcionais e reais em um só e mesmo corpo cinematográfico. “A Caminho para 

Kandahar” (2001, Mohsen Makhmalbalf) apresenta-se como exemplar dessa 

interface e, portanto, do cinema como documento. Nesse filme, ficção e 

realidade são plasmados de modo a nos confundir quanto à identificação das 

suas particularidades. Nafas, interpretada por Niloufar Pazira, está a caminho 

da cidade de Kandahar, no Afeganistão. Seu objetivo é salvar sua irmã da 

milícia Taleban que, desde 1996, subjuga quem não obedece às “leis 

sagradas” do Islamismo. 

Em “A Caminho para Kandahar” (2001) temos um complexo que, 

de forma direta e original, interconecta ficção e realidade. Niloufar Pazira, 

jornalista exilada no Canadá que, na obra cinematográfica, faz o “papel” de 

Nafas, não interpreta uma personagem fictícia e nem vive uma história irreal. 

Mas, ao contrário, interpreta sua própria vida e viagem, documentadas pelas 

lentes empíricas do cineasta Mohsen Makhmalbalf. Este, por outro lado, não 

produz uma reconstituição da viagem que Pazira fez a procura de uma amiga 

(que, no filme, aparece como irmã) no Afeganistão. Quando solicitado por 

Pazira, que queria salvar uma amiga no Afeganistão, Makhmalbalf a convenceu 

a fazer a referida viagem. Assim, sob suas lentes, denunciou a condição 

degradante da mulher no regime dos Talebans, a partir de um filme que, 

concomitantemente rodado, a tinha como “personagem” principal. 
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CATÁLOGO DE FILMES HISTÓRICOS 

Um filme histórico, seja como agente, reflexo, representação ou 

documento, pode ser definido como um filme intensamente entrelaçado com os 

acontecimentos do passado e do tempo presente. Essa definição transforma-

se, assim, em um conceito amplo, multifacetado e polissêmico. Formado por 

uma gama de cores e matizes, de formas e conteúdos diversos. Mensageiro, 

portanto, de um corpo semântico aberto, complexo e dinâmico com infinitas e 

significativas potencialidades epistemológicas, históricas e educacionais. 

Nesse sentido, ao pensar o cinema como tecnologia teórica na 

sua interface com a História, necessariamente, precisamos partir das diversas 

categorias teóricas apresentadas anteriormente. Se, quando analisamos o 

campo interfacial do cinema com o jornalismo, apontamos três categorias 

interfaciais básicas que, por sua vez, constituem-se também em categorias 

formadoras, agora com a interface cinema-história e suas categorias a reflexão 

não percorrerá outros caminhos que não seja o da demonstração do 

desenvolvimento da síntese que alcançamos nesta Tese em uma experiência 

educacional.

Ao contrário da discussão do Capítulo 2, cuja síntese sobre o 

cinema como tecnologia formadora ocorre no âmbito da docência, a reflexão 

sobre as categorias interfaciais cinema-história como tecnologia teórica

desenvolve-se no campo da orientação em um “Projeto de Extensão: Imagens 

do Passado” (financiado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e coordenado pelo Professor Dr. 

Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade). 

Neste projeto, juntamente com um grupo de estudos, composto 

por estudantes do curso de História, o coordenador do projeto e pela mediação 

educacional feita por nós no decorrer de todo o processo, desenvolvemos o 

Catálogo de Filmes Históricos da História Geral e do Brasil, buscando elaborar 

um catálogo de filmes históricos impresso que, posteriormente, seria 

disponibilizado online. O grupo de estudos era composto por três estudantes, 

sendo um bolsista e dois voluntários. 

O processo de elaboração do Catálogo de Filmes Históricos,

desenvolvido, semanalmente, na Base de Estudos e Pesquisas em Meios de 

Comunicação e Educação (coordenado pelo Professor Dr. Arnon Alberto 

Mascarenhas de Andrade, da qual faço parte como pesquisador enquanto 

estudante do Doutorado da Pós-Graduação em Educação da UFRN), 

basicamente, era estruturado em sessões de discussão coletiva, cujas etapas 

atendia aos aspectos necessários em um projeto acadêmico de orientação. 

ETAPA 01: 

Discussão de textos referentes às novas abordagens da interface 
cinema-história para catalogação dos filmes, feita a partir de uma 
ficha catalográfica. 
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Percebemos essa primeira Etapa como sendo uma etapa 

fundamental no desenvolvimento do Catálogo de Filmes Históricos e, 

sobretudo, no redimensionamento da concepção de filmes históricos dos 

alunos bolsistas e voluntários. A medida que as discussões semanais 

aconteciam, o que se observou por parte dos professores em formação (já que 

todos os alunos eram alunos da licenciatura e, portanto, futuros professores) foi 

uma total compreensão da abrangência da noção de filme histórico.

Compreendido, por sua vez, não apenas em sua face representacional, assim 

como, equivocadamente, processa-se na prática docente em história. 

ETAPA 02: 

Cada participante escolhia um filme para ver e catalogar, a partir 
da ficha catalográfica, previamente, definida em seus itens: ficha 
técnica, sinopse e temas para sala de aula.

Começamos a catalogar o acervo da Oficina de Tecnologia 

Educacional – OTE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas, a 

medida que os participantes viam e catalogavam os filmes da OTE, 

percebíamos a necessidade de ampliar o projeto. Nesse sentido, fizemos um 

convênio com um das maiores redes de locadora da cidade do Natal – RN. De 

modo que, além dos filmes da Oficina de Tecnologia Educacional, passamos a 

catalogar também o acervo da locadora Yellow Vídeo. 
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ETAPA 03: 

Orientação coletiva do trabalho de cada aluno bolsista e 
voluntário. 

Nessa terceira etapa que acontecia, semanalmente, na OTE, 

desenvolvemos a orientação em conjunto com o grupo de estudos e discutimos 

o trabalho de cada aluno bolsista e voluntário e, conseqüentemente, o trabalho 

do grupo como um todo. O que gerava, em função do trabalho coletivo, muitas 

discussões, mesmo que o filme não tivesse sido visto por todos – o que, por 

sua vez, não se apresentava sempre como um problema, até porque 

trabalhávamos com alunos cinéfilos “que tudo já tinham visto e sabiam”, na 

irônica frase de Godard (1989), em seu famoso livro sobre a História do 

Cinema.

Com o tempo, além dos filmes clássicos sobre a História (o que 

em muitas fichas catalográficas atesta ainda a concepção reducionista dos 

estudantes sobre o que é filme histórico, principalmente porque foram os 

primeiros a serem catalogados e era possível observar nos alunos participantes 

do projeto a concepção de filme de época), outros filmes passaram a ser 

catalogados. Por exemplo, “Pixote” (1981, Hector Babenco) e “Socorro Nobre” 

(1996, Walter Salles), dentre tantos outros filmes. 

No processo de discussão, elaboração e redimensionamento de 

conceitos e concepções percebemos um amadurecimento em relação a 

interface cinema-história. Um dos alunos participantes, ao final da elaboração 

do Catálogo de Filmes Históricos, evidencia um campo de possibilidades. 
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A grande mudança se deu ao longo do processo de 
elaboração do catálogo. Mas, respondendo a sua pergunta, 
acho que mudou no sentido de perceber o cinema como 
produção, como fonte mesmo e como problemática. 

Lembramos mais uma vez que a reflexão sobre o campo 

interfacial cinema-história nasce antes da reflexão sobre o campo interfacial 

cinema-jornalismo. Sendo que este último, portanto, é uma conseqüência de 

um conhecimento quando estudamos a prática de professores de história 

quando da utilização de filmes no ato educativo. 

FILME: PIXOTE, ALEI DO MAIS FRACO 

FICHA TÉCNICA 

SINOPSE HISTÓRICA  TEMAS INSTITUIÇÃO

Columbia 
Pictures 

Hector Babenco 

Brasil

1981

129 min 

Color/Sonoro  

Este filme mostra como os 

pequenos “delinqüentes” 

perambulam pelas cidades 

brasileiras, cometendo pequenos 

e grandes crimes e a ineficácia 

dos órgãos governamentais que 

não apresentam políticas 

educacionais que solucionem os 

problemas do menor abandonado. 

Além disso, esses menores são 

vitimas de violência nas 

instituições por onde passam 

(drogas, homossexualismo, 

promiscuidade, etc.), vindo estes 

perceberem que seu mundo é 

torpe e triste. 

 Violência 
urbana; 

 Drogas, 
homossexualis
mo e 
prostituição; 

 Preconceito 
racial e social; 

 Marginalidade; 
 Educação 
infanto-juvenil 

Instituição: 
OTE

Endereço:

Centro de 

Convivências 

– UFRN 

Catálogo: 
OFICINE

N.º do Objeto 
10.045.01 

FILME: SOCORRO NOBRE 
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FICHA 
TÉCNICA 

 SINOPSE HISTÓRICA  TEMAS INSTITUIÇÃO

Produtora: 
Videofilmes  

Walter Salles 

Brasil

1994

30 min 

Color/Sonoro 

Fazendo um paralelo entre duas 

realidades, o documentário 

relata, de um lado, a vida de um 

judeu, que, em 1940, veio da 

Polônia para o Brasil fugindo da 

Alemanha Nazista e que passou 

a dedicar-se à arte e á natureza, 

num contexto onde o meio 

ambiente era palco de grandes 

debates. Por outro lado, o 

documentário mostra a 

realidade da situação de um 

presídio feminino e da vida das 

mulheres que lá residem, em 

especial Socorro Nobre, cuja 

história de lutas e sofrimentos 

identifica-se com a trajetória do 

Judeu, com quem a mesma 

mantém contato através de uma 

carta. 

. Os Judeus na 

Polônia Nazista; 

. Presídio Feminino; 

. Política Social 

Brasileira; 

. A Arte Ecológica. 

Instituição: 
OTE

Endereço:

Centro de 
Convivência – 
UFRN 

Catálogo: 
Videoteca do 
Ar

N.º Do Objeto 

No depoimento de um dos alunos participantes do projeto de 

extensão Imagens do Passado, que buscou elaborar um catálogo de filmes 

históricos, nota-se elementos importantes alcançados no decorrer do processo 

de elaboração do Catálogo de Filmes Históricos da História Geral e do Brasil: o 

cinema como produção, fonte e problemática.

Do início ao fim desta síntese sobre o cinema como tecnologia 

epistemológica, formadora e teórica, ressaltamos sempre a necessidade dos 

professores e pesquisadores em História com a análise do cinema como objeto
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construído entenderem os filmes como instâncias discursivas; como 

problematizadores epistemológicos, quando confrontamos as possibilidades 

dos filmes inserirem no campo das discussões historiográficas novos objetos e 

novas abordagens de certos temas e processo histórico; e, agora, como fonte, 

quando delineamos as categorias interfaciais cinema-história. Portanto, ao 

verificarmos no entendimento de um dos participantes tais necessidades, 

identificamos um alcance significativo no campo da formação em relação às 

possibilidades educacionais do cinema. 

Seja na prática docente ou na pesquisa a partir do cinema, 

pensar esses três elementos, produção (como fabricação de imagens 

endereçada a outrem), fonte (através da qual é possível reconstruir o passado) 

e problemática (catalizadora de reflexão de certos conhecimentos), propicia, na 

observação de Gaskell (1992, p. 237), “valiosas contribuições à nossa visão do 

passado – e no local em que nele está inserido o material visual – usando as 

imagens de uma forma sofisticada e especificamente histórica”. 

Aspectos fundamentais para uma formação de um professor de 

história (no caso dos alunos participantes do projeto, professores em formação) 

e que, de certo, atestam as diversas funções educacionais do Catálogo de 

Filmes Históricos. Funções atreladas, sobretudo, aos conteúdos históricos 

apresentados, significados e documentados pelos filmes catalogados, já que os 

elementos constituintes dos fichários (vide os exemplos anteriores) apontam 

para essas possibilidades no campo da discussão do conhecimento histórico 

relacionado ao conhecimento do cinema. Nesse sentido, analisando a coluna 

temas para sala de aula observa-se, no caso do documentário Socorro Nobre
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(1996), temas que nem sempre os livros didáticos trazem para uma discussão 

referente a história do tempo presente: presídio feminino, arte ecológica e 

política social brasileira. Portanto, um instrumento potencial para práticas 

docentes.

Assim como os alunos que elaboraram o Catálogo, os 

professores de história pesquisados, cuja prática docente foi analisada no 

Capítulo 1, podem utilizar as estratégias educacionais de leitura de filmes. 

Desse modo, o Catálogo de Filmes Históricos não apenas reflete uma forma de 

elaborar fichas para usos posteriores do cinema. Antes de tudo, uma 

ferramenta ou instrumento educativo através do qual os professores da área de 

História (re)signifique sua prática docente quanto utiliza filmes no âmbito 

educacional.

Primeiramente, porque apresenta caminhos temáticos e de 

conteúdo para cada filme catalogado. Segundo, porque abre o leque temático 

que, ao se referir a temas não, necessariamente, do passado ou de certos 

períodos, disponibiliza temas que propiciam um outro referencial diferente do 

referencial da história como passado. Isso acontece, principalmente, quando 

temas da contemporaneidade ao período do documentário ou da ficção 

possibilitam o conhecimento da chamada História do Tempo Presente – tão 

importante hoje às novas correntes históricas (como a Nova História que, 

desde a década de 60, vem abrindo espaços para outras formas e objetos da 

reflexão sobre acontecimentos, processos e personagens históricos). 



CAPÍTULO 4 

O CINEMA COMO CAMPO INDETERMINADO: 

A interface ficção-documentário no cinema como espaço de 

confluência dos gêneros 
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O CINEMA COMO CAMPO INDETERMINADO 

Ao pesquisar o uso de filmes no âmbito educacional, sobretudo 

consultando professores de História como evidenciado na Introdução: Do

Percurso do Objeto, deste estudo de Tese, notamos uma posição específica e 

estanque sobre a concepção de gêneros: o ficcional e o documental. Uma 

posição em sua quase totalidade destituída de uma compreensão abrangente e 

que visualizasse a confluência de gêneros somente em um filme – ficcional ou 

documentário. Portanto, seja na crítica de cinema ou nas práticas educativas, é 

praxe conceber a ficção apenas como um campo preso a imaginação, a 

irrealidade e invenção e o documentário como um campo da instituição da 

verdade e objetividade imagética. 

No entanto, a análise mais próxima de uma concepção do 

cinema como campo indeterminado no que se refere ao enquadramento de 

certos filmes em certos gêneros, que pretendemos desenvolver e chegar a sua 

síntese neste Capítulo III, identifica que, apesar do seu caráter inventivo e 

proveniente do âmbito da criação, o cinema ficcional é também depositário da 

memória, de acontecimentos e personalidades sociais. Principalmente, porque 

na acepção de Leutrat (1995) o universo fictício encenado e criado por um 

diretor é, inevitavelmente, documentalizado. Assim, mesmo que, em uma 

narrativa ficcional, os personagens sejam fruto da imaginação, primeiramente, 

de um roteirista e, em seguida, do diretor que o materializa, o seu transcorrer e 



149

desenvolvimento ocorre em um espaço (geográfico, social, político) e tempo 

(histórico, cronológico, social) determinados. 

Sendo assim é preciso que compreendamos, quando se usa 

filmes no ato educacional, esse caráter interfacial que, essencialmente, integra 

ou pode integrar em um único filme os dois grandes gêneros do cinema (a 

ficção e o documentário) que, convencional e erroneamente, são 

compreendidos como unidades estanques com mecanismos de linguagem e de 

conteúdo específicos. 

DIÁRIOS DE MOTOCICLETA

(dir. Walter Salles – 2004)

Em “Diários de Motocicleta” (2004), do diretor brasileiro Walter Salles, a 
viagem de moto que o jovem Ernesto Guevara de la Serna (Che
Guevara) fez pela América do Sul, em 1952, ao lado do seu amigo 
bioquímico Alberto Granado. Da Argentina a Venezuela, os amigos
cruzam um continente esquecido, a América Latina – as paisagens
físicas e humanas dos países sul-americanos que também o
constituem. A trajetória desses dois aventureiros estrutura-se, agora,
em um dispositivo marcado por três elementos: o filme de formação, a
intervenção documental e o (re)descobrimento do continente. A partir 
deles, Walter Salles estrutura o seu personagem enfatizado e, em
algumas cenas, esquecido pela ficção – campo onde a história,
paradoxalmente, passa a existir. 
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Ao longo das seqüências, Ernesto Guevara (interpretado por Gael 
Garcia Bernal) entra em mutação. Processo que, ao término da viagem, 
faz o jovem estudante de medicina (re)pensar sua História, pois, 
paulatinamente, se torna um ser que ainda não existia antes do 
percurso: “Eu, já não sou mais eu! Pelo menos não sou mais o mesmo 
eu interior” – escreve o jovem Guevara em seu diário mantido no 
decorrer da viagem e no qual o filme se baseia. Dentre tantas, a cena 
mais emblemática é a de uma senhora convalescendo em um quarto 
escuro com a mão do jovem Ernesto sobre a sua tez pálida. Após 
diagnosticá-la, o estudante de medicina olha de lado: “Ela comeu 
algo?”. Logo atrás, um morador local chamado Moncho, negativamente, 
balança a cabeça. Entre a luz e a sombra, a cena é, amargamente, 
silenciosa, destoando da comicidade vivida pelos amigos aventureiros 
até então. Por extensão, não é apenas um personagem que se 
modifica, mas um "filme de aventura" que se transforma em um "filme 
de formação" – subgênero do cinema que trabalha a metamorfose dos 
indivíduos que representa. De modo que, por isso, as reflexões dos 
personagens giram em torno de outros parâmetros, a medida que os 
gêneros se intercambiam. 

Então, quando chegam ao Peru, o dispositivo adotado pelo diretor 
Walter Salles impele o jovem Ernesto Guevara a pergunta-reflexão 
reveladora: “Foi à realidade social que mudou ou fomos nós?”. Esse 
monólogo torna-se ainda mais forte no plano geral que emoldura a 
paisagem andina peruana. Dentro do quadro, alguns índios campesinos 
se movimentam sobre um estreito caminho nas montanhas. No 
momento que os personagens-reais se aproximam, percebemos as 
cores das suas indumentárias típicas, dos seus chapéus, suas faces. É 
quando a câmera treme e o plano quase "imperfeito", com o término do 
off, procura a fixidez – talvez porque também tenha percebido aquele 
viajante em metamorfose e a geografia que transforma. Nesse instante, 
os pólos se invertem, pois não é mais a ficção que invade a realidade 
histórica, mas, ao contrário, é a realidade histórica latino-americana que 
interfere na estrutura ficcional.  

Em "Diários de Motocicleta", de Walter Salles, as intervenções 
documentais intensificam ainda mais o "filme de formação", 
estruturando-o, basicamente, em dois formatos documentários: o 
semidocumental (a realidade construída) e o documental direto (a 
realidade "concreta"). Quando chegam em Cuzco, no Peru (02/04/52), o 
menino Dom Nestor – não-ator – mostra a cidade a Ernesto e Alberto. 
Apesar de construir a cena de forma semidocumental, já que estamos 
diante de um personagem real (Dom Nestor) incorporado ao filme como 
se fosse fictício, a câmera registra o universo cultural do povo indígena, 
as faces de antepassados remotos e um dialeto diverso do colonizador. 
Assim, ao mesmo tempo em que consiste em um produto real, já que 
os personagens índios existem enquanto tais (em um dispositivo que, 
também, trabalha com a concepção de não-atores), essa cena é 
construída, paradoxalmente, para atender as necessidades diegéticas 
filmadas.
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Em outros momentos, a realidade entra no filme de forma ainda mais 
concreta quando documentada diretamente. Em Cuzco, quando o 
jovem Guevara conversa com um indígena que lhe conta das 
expropriações de terras, quem está em quadro não é o personagem 
Ernesto Guevara. Livre de qualquer encenação, o ator Gael Garcia 
Bernal entrevista um descendente inca em um cenário andino. Portanto, 
não mais o passado (re)constituído, mas o presente documentado. 
Assim, a cada intervenção documental, aparecem planos em preto-e-
branco apresentando, em forma de retratos, alguns dos personagens 
reais. Em todos, os retratados fixam a câmera, talvez para que não 
tenhamos dúvida quanto à sua existência. Por extensão, a realidade 
contemporânea é um espelho da realidade histórica que existe desde o 
tempo do quase médico latino-americano. Dessa forma, ocorre menos 
uma “reconstituição” do que uma atualização do passado. 

Assim, em "Diários de Motocicleta" a necessidade do "filme de 
formação" promove as intervenções documentais. A partir de um 
dispositivo que, ao campo ficcional, inclui a realidade que transforma, 
um continente é (re)descoberto, a América Latina – que se descortina 
em paisagens enquadradas por grandes planos gerais. A cada porto, a 
câmera abre o ângulo documentando os lugares por onde passam 
Ernesto "Che" Guevara de la Serna e o seu amigo Alberto Granado. A 
cada paisagem física e humana, uma cartela informa a cidade, o país e 
o quilômetro (Piedra del Aguilar, Argentina, km 1809). Desse modo, 
estradas e rostos esquecidos e desconhecidos se apresentam aos 
olhos de muitos latino-americanos, que ignoram sua própria história e o 
seu lugar no mundo. 

A partir de “Diários de Motocicleta” (2004, Walter Salles), se 

observarmos com bastante atenção e critério metodológico, pode-se chegar a 

conclusão de que um filme, simplesmente, não tem como ser enquadrado em 

um gênero. Ainda que seja uma obra sobre personagens e uma viagem que, 

factualmente, existiram, Diários de Motocicleta, a princípio, constitui-se 

enquanto filme de ficção, pois, antes de tudo, o que vemos são situações 

encenadas por atores que dramatizam fatos e comportamentos roteirizados. No 

entanto, por ser fundado em histórias de personagens que, verdadeiramente, 

existiram e fizeram o trajeto pela América do Sul não menos real, o filme já 

padece de um caráter documental.
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Fatalmente, em uma primeira instância, sua face documental 

reconstitui um tempo e a persona de um jovem guerrilheiro em formação que 

foi determinante em parte significativa da História da América Latina. Como 

demonstrado, anteriormente, na análise do filme, ocorre uma constante 

documentação do universo diegético (fictício) que, ao contrário, do núcleo 

central da trama (da parte da reconstituição histórica), pertence ao território da 

História do tempo presente da realidade sócio-histórica – o que fica bastante 

evidente quando comentamos sobre as duas formas documentais: o 

semidocumental (a realidade construída) e o documental direto (a realidade 

"concreta").

Portanto, nessa confluência de gêneros que funda o cinema 

como campo indeterminado, os filmes, ora apresentam sua dupla condição 

epistemológica quando documentam, no campo da ficção, o passado e, ao 

mesmo tempo, o presente histórico, ora desdobram-se em uma diversidade de 

categorias teóricas que podem ser pensadas para o âmbito da educação 

enquanto categorias formadoras através de um filme para acessar a realidade 

sócio-histórica de determinadas geografias, tempo e cultura. 

Na contra-corrente do convencionalismo conceitual que toma a 

prática docente e sua relação com os gêneros do cinema, o ficcional e o 

documental, apontamos neste capítulo para um postulado paradoxal: aquele 

que concebe os filmes ficcionais como instâncias dotadas de um caráter 

documental e, ao mesmo tempo, que compreende o documentário enquanto 

formas impregnadas de um caráter ficcional. 
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Vanoye e Goliot-Lété (1994), ao apresentarem uma das 

armadilhas que a análise fílmica precisa evitar para não se precipitar em erros, 

desestruturam os determinismos das teorias que confundem forma e função 

fílmica.

Não devemos confundir certas formas cinematográficas com 
certas funções [porque as características de um 
documentário, por exemplo,] podem ser imitadas, produzidas 
deliberadamente para obter um ´efeito de real`; [e] serem 
colocadas a serviço de um cinema de ficção [...] 
Inversamente, o trabalho em estúdio, a reconstituição 
baseada numa estética mais clássica, podem ser colocadas a 
serviço de um autêntico projeto realista. (VANOYE; GOLIOT-
LÉTÉ, 1994, p. 58-59). 

Desse modo, quando adentramos na natureza híbrida do cinema 

ficcional e documental, desmistificamos os conceitos do cinema ficcional como 

manifestação fílmica essencialmente destituída de realidade; e do cinema 

documental como gênero fundado na objetividade absoluta e inquestionável da 

realidade. Esse entrelaçamento, no entanto, ocorre de forma inevitável, 

contaminando a ficção de realidade e o documentário de “ficção”. Assim, não 

pode haver uma abordagem estanque desses gêneros cinematográficos sob 

pena de relegar parte significativa dos aspectos epistemológicos presentes em 

suas estruturas. 

Logo a seguir, a partir da análise do documentário “La Revolución 

no Serás Transmitida” (2002, Kim Bartley e Donnacha Ó Briain), os professores 

de História e educadores, em geral, podem observar o uso quase ficcional da 

forma documentário e, conseqüentemente, da realidade que o envolve. Por 
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extensão, um espaço para pensar o quanto o real está impregnado de 

mecanismos de manipulação, a imagem (por natureza, analógica) de inverdade

e o campo do conhecimento permeado por cicatrizes que, se mediados com

acuidade e critério metodológico, podem ser facilmente sanadas quando do 

uso do cinema no âmbito educacional. 

LA REVOLUCIÓN NO SERÁS TRANSMITIDA

(dir. Kim Bartley e Donnacha Ó Briain – 2002) 

No documentário “La Revolución no será Transmitida” (2002), dos 
cineastas irlandeses Kim Bartley e Donnacha Ó Briain, um panorama 
do Golpe de Estado abortado na Venezuela em 2002. Na ocasião, um
grupo de empresários proprietários dos meios de comunicação, aliado a
uma dissidência das forças armadas, tentou a destituição do Presidente
Hugo Chávez. Com apoio dos Estados Unidos da América (EUA), o
multimilionário Pedro Carmona assumiu o poder. 

Mas a população foi às ruas exigindo o retorno da ordem democrática 
e, incrivelmente, o golpe fracassou e o presidente Chávez retornou ao 
Palácio Mira Flores, após ser resgatado de uma ilha onde ficou preso
durante dois dias. Toda a crise política explica-se a partir de duas
moedas: o discurso populista chavista (que prega a distribuição das 
riquezas advindas com o petróleo) e o discurso da elite-conservadora
(que aproxima o governo venezuelano da Cuba de Fidel Castro e do 
narcotráfico colombiano). 
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Muito mais que o Golpe abortado, o documentário “La Revolución no 
será Transmitida” está mais interessado em registrar os discursos dos 
meios de comunicação estatais (Canal 8) e privados (oposicionistas). 
Assim, mais que um fato político flagrado no calor da hora, o que se 
observa é o estabelecimento por parte das mídias de uma “versão da 
realidade”, em função de interesses governistas e empresariais. 

A partir da câmera de Kim Bartley e Donnacha Ó Briain, que estavam 
na Venezuela quando os acontecimentos eclodiram, vemos os 
discursos construindo realidades antagônicas e o corolário que os 
sustentam. De um lado, as inserções semanais de Hugo Chávez 
através da televisão estatal, promovendo sua política popular e 
compromisso com a Revolução Bolivariana. Do outro, as televisões 
privadas aproximando o chavismo de Fidel Castro e do narcotráfico 
colombiano.

Portanto, uma multiplicidade de discursos e, conseqüentemente, de 
objetos, que se estrutura pelo discurso do próprio documentário “La 
Revolución no será Transmitida”. Como, então, são construídos os 
discursos midiáticos governistas e oposicionistas e qual o 
posicionamento de Kim Bartley e Donnacha Ó Briain na representação 
do Golpe abortado? 

Do início ao fim, os documentaristas trabalham a partir da 
“contraposição de discursos”, ora, apresentando o corolário que envolve 
a “fala de Chávez”, ora, a ideologia que permeia a “fala das televisões 
oposicionistas”. No entanto, o que se percebe é que essa 
“contraposição” é, em igual medida, tão ideológica quanto os discursos 
registrados. Até porque o ponto de vista assumido pelo documentário é 
a perspectiva chavista, cuja personagem do presidente é a do 
construtor de um processo revolucionário semelhante ao de Simon 
Bolívar.

Entretanto, há um aspecto que distingue o discurso de “La Revolución 
no será Transmitida” do discurso midiático governista e oposicionista 
frente ao Golpe na Venezuela em 2002: a concepção do dispositivo 
documentário. Enquanto os meios de comunicação de Hugo Chávez e 
da oposição apresentam os fatos como realidade, o documentário em 
questão apresenta a realidade como discurso. Portanto, um plano de 
pessoas em um viaduto atirando significa, na televisão oposicionista, 
um ataque do governo à população descontente. 

Mas essa mesma “realidade” mostrada de outro ângulo significa, sob as 
lentes de Kim Bartley e Donnacha Ó Briain, a não-existência do alvo 
propalado pela oposição, ou seja, nenhum manifestante atingido por 
essas balas. Assim, ao revelar a fabricação da realidade da imagem, o 
dispositivo demonstra o documentário como discurso e, principalmente, 
que ele pode não ser toda a verdade. 

Assim, em “La Revolución no será Transmitida”, dos diretores Kim 
Bartley e Donnacha Ó Briain, abre-se um espaço para se pensar o 
próprio fazer documental enquanto instância absoluta e relativa do real. 
Por um lado, porque desconstrói a “objetividade” de estruturas não-
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ficcionais, ao mostrar-se como um dispositivo semelhante de 
representação. Por outro, porque nos permite duvidar da “verdade” de 
suas imagens que, por analogia, não pode ser encarada como objetiva 
em seus significados. 

Secularmente abordados pelo cinema, essas "verdades" e 
"mentiras" permeiam o documentário ao longo de suas seqüências, 
como, por exemplo: no embate constante entre o “registro-objetivo” (no 
plano da realização a realidade não é encenada, mas acontece diante 
da câmera) e a linearidade ficcional dos acontecimentos (na finalização, 
a história é montada como se fosse um suspense). 

(Análise feita a partir de uma discussão do documentário “La Revolución no 
será Transmitida” (2002) exibido, na segunda-feira 05 de abril, na Base de 
Estudos e Pesquisas em Meios de Comunicação e Educação, coordenada pelo 
prof. Dr. Arnon A. M. de Andrade, da Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (da qual faço parte 
como pesquisador)). 

Seja neste documentário sobre a problemática que envolveu a 

Venezuela e a política empreendida por Hugo Chavéz, seja em todo e qualquer 

documentário, haverá sempre a possibilidade da materialidade de suas 

imagens não corresponder, de fato e concretamente, aos significados que 

engendram. Assim, fica visível na análise do filme exposta, anteriormente, as 

intervenções que os documentaristas fazem na realidade e a crítica feita a si e 

aos meios de comunicação bem mais próximos de dispositivos fundadores de 

certas realidades e verdades do que de um real ou realidade absoluta ou dada. 

Nesse sentido, em função da ficcionalização do cinema 

documental e da documentarização do cinema de ficção, torna-se urgente 

desvelar tais campos cinematográficos como espaços indeterminados de 

cinema, sobretudo porque pensamos, em uma perspectiva educacional, nos 

usos que podem ser feitos de tais filmes na prática docente. Portanto, de forma 

intencional ou não, omissa ou, simplesmente, para cobrir horários de aulas que 
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não foram planejadas, é necessário que os professores de História e outros 

pensem as implicações educacionais que envolvem o não-conhecimento das 

potencialidades que caracterizam as ficções e os documentários 

cinematográficos.

Visivelmente, já se percebe que, neste Capítulo III, a discussão 

corre em torno da concepção de gênero cinematográfico. Nesse sentido, cabe 

imediatamente apresentar o que entendemos por gênero que, antes de tudo, é 

marcado por uma concepção derivada da literatura. Para isso, o teórico Turner 

(1997), em um estudo sobre cinema e cultura, define gênero a partir de uma 

acepção que busca inserir um conjunto de filmes dentro de um conjunto 

unitário de procedimentos estilísticos, objetos abordados e caracteres como 

sendo próprios de um certo grupo de autores. 

“Gênero” é um termo apropriado extraído dos estudos 
literários e empregado para descrever o modo como grupos de 
convenções narrativas (envolvendo trama, personagem e 
mesmo locais e cenários) se organizam em tipos 
reconhecíveis de entretenimento narrativo – filmes de faroeste 
ou musicais, por exemplo. (TURNER, 1997, p. 45). 

Portanto, ao definir o que seja “Gênero”, Turner (1997), o vincula, 

basicamente, a um conjunto de convenções, que podem ser utilizadas por um 

diretor na realização de seu filme (ficcional ou documentário) ou pelo público 

que, enquanto espectador, o reconhece como pertencente a este ou aquele 

gênero (ou sub-gênero: é só vermos as diversas variações, no campo ficcional, 

de gêneros específicos, como, por exemplo, os faroestes e musicais; e, no 
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campo do documentário, dos diversos modelos – o expositivo, o interativo, o 

observacional e o reflexivo). 

No entanto, apesar das convenções estilísticas, espaciais e de 

temáticas, os gêneros foram constantemente desafiados pelos diretores. De 

modo que, ao longo da História do Cinema, é possível perceber um dinamismo 

que toma conta do cinema de gêneros, já que se verifica constantes mutações 

em suas convenções. Conseqüentemente, torna-se necessário 

compreendermos como eles “mudam, modulam e redefinem a si próprios 

continuamente”. (TURNER, 1997, p. 46). 

Em um de seus filmes mais pessoais, onde ficção e realidade 

confluem para um só e mesmo espaço cinematográfico, o diretor russo Andrei 

Tarkovsky refaz sua infância a partir de elementos, essencialmente, 

documentários (imagens de arquivo) e ficcionais (com a infinidade de tempos 

que, em um só e mesmo corpo fílmico, constrói e reconstrói sua autobiografia). 

Desse modo, muda, modula e redefine, no dizer de Turner (1997), as 

possibilidades da ficção em seu estreito contato com aspectos documentais. 

Assim, ao fazer sua autobiografia, refaz a concepção usual de gênero. 
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O ESPELHO

(dir. Andrei Tarkovsky – 1975) 

Existe uma constante no cinema do diretor russo Andrei Tarkovsky: um
olhar em direção a história. Mas uma história viva que, ao erguer-se em 
um dispositivo que trabalha em uma estrutura de tempos múltiplos, 
produz uma realidade complexa. Sobre o passado de seu país, através 
de filmes que, às vezes, reflete sobre períodos remotos, o centro do
foco é o homem, o homem universal, atemporal. Por outro lado, em sua
poética, a contemporaneidade insere-se a partir de guerras, ou do 
medo que elas engendram, cujos vestígios estão em restos de 
imagens, arquivo de tempos em imagens, imagens-documento. Nesse
processo, em que a história, a contemporaneidade e a imagem
confluem, constata-se um dispositivo cinematográfico onde impera a
auto-reflexão – espaço propício para a construção de retratos 
autobiográficos.

No longa-metragem “O Espelho” (1975), de Andrei Tarkovsky, a 
necessidade de produzir retratos autobiográficos, ou auto-retratos,
emana de um dispositivo que, por extensão, organiza-se a partir do
conceito de história em seus tempos múltiplos. São, inicialmente,
retratos da infância em uma casa de campo no interior da Rússia, cuja
porta de entrada não significa necessariamente a porta de chegada,
mas de partida e espera. É, estruturalmente, um filme baseado na
figura da mãe que, em uma das cenas iniciais, olha para o infinito 
aguardando o retorno de alguém; que, a passos lentos, se aproxima e,
ao constatar-se intruso, logo desaparece. E o que resta: uma família
constituída por um pai ausente, uma infância-órfã e uma mulher com o 
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olhar preso, em lágrimas, no caminho que agora leva o estranho sem 
nome de volta; que um dia levara o seu marido. 

Sendo o mais autobiográfico dos filmes de Andrei Tarkovsky, “O 
Espelho” penetra nas memórias de um órfão de pai ausente. Uma 
orfandade atemporal que se desdobra em tempos múltiplos: no tempo 
da sua infância, na infância de seu filho, na eternidade de sua mãe – 
uma mãe que, ao final, apresenta-se já velha, enquanto Alexéi 
(personagem que faz Tarkovski na infância) permanece menino, 
produzindo, assim, uma distância abismal entre gerações. Atemporal, 
principalmente, porque a imagem da mãe continua na atriz Margarita 
Terekhova (que interpreta a mãe de Alexéi, sua esposa e a mãe de seu 
filho, Ignat). Isso gera uma orfandade de gerações por conseqüência: o 
personagem de Alexéi quando homem, sempre fora do campo da 
imagem, provoca simbolicamente uma ausência paterna frente ao seu 
filho (sua história repetida, em parte). 

Portanto, ao localizar os personagens em tempos múltiplos 
(autobiográficos): Alexéi (menino/homem – filho/pai), a atriz Margarita 
Terekhova (mãe/esposa); o dispositivo também organiza as imagens 
em estruturas significantes diversas, a partir de suas texturas. Como “O 
Espelho”, de Tarkovsky, passeia por uma multiplicidade de tempos, 
onde passado/presente se confundem; as imagens acabam por 
vincularem-se organicamente aos temas do retorno ao tempo da 
infância através da memória, retorno quase sempre nebuloso. De modo 
que, assim, ao mostrarem-se em preto-e-branco, nem sempre referem-
se ao passado, e, portanto, não demarcam um tempo histórico, 
um período; suas variadas texturas, ao se aproximarem do 
monocromatismo, significam antes de tudo o tempo da memória em 
circunvolução. 

Ao longo do filme, o desejo permanente de localizar aquela história 
particular, autobiográfica, em um espaço mais amplo, universal, faz com 
que Tarkovsky inclua, em sua viagem a infância, imagens-documento 
da História da Europa no Século XX. São emblemáticas as cenas em 
que aparecem os arquivos de cidades espanholas registrando 
bombardeios aéreos, famílias se separando, crianças se despedindo 
dos pais. Ao pensar a realidade histórica, “O Espelho” apresenta-se 
como espaço de reflexão para além da persona do diretor, e, 
assim, caminha na direção de toda uma coletividade, contexto; que, em 
função de guerras ou do medo que elas geram, espelha-se em imagens 
que refletem a história que se repete (muitas vezes como farsa – como 
diria o velho Marx) e situações existenciais semelhantes, coletivas.
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Essa concepção de gênero é fundamental em toda e qualquer 

prática docente. Principalmente, porque considera o “público” (que pode ser 

composto por nossos alunos) diante de um filme, já que parte do sucesso de 

um filme passa, necessariamente, pela especificidade cinematográfica (gênero) 

na qual ele está inserido. Portanto, em relação à ficcionalização do cinema 

documental e o documental do cinema de ficção, torna-se bastante significativo 

quebrar noções de “verdade absoluta” e “objetividade incontestável” do 

documentário que, quase sempre, é apresentado como espelho da realidade. 

Assim como, no que se refere à ficção, também pode ser significativo pensar a 

realidade sócio-histórica em um filme ficcional e descobrir o real por meio da 

irrealidade e da imaginação. 

Antes de desenvolvermos tal confluência entre os dois grandes e 

primeiros gêneros do cinema (a ficção e o documentário), uma pergunta e, 

imediatamente, sua resposta, são necessárias e urgentes: o que é 

documentário? Pergunta que, inevitavelmente, se desdobra em outra: o que é 

um filme de ficção? Respostas que, apesar das inúmeras tentativas já 

realizadas no campo teórico (NICHOLS, 2005; CARROLL, 2005), ainda não 

foram concretamente estabelecidas. 

Carroll (2005), ao tentar estabelecer a especificidade do 

documentário para diferenciá-lo da ficção, bem como dos filmes não-ficcionais, 

reflete sobre o cinema da asserção pressuposta. Em seu ensaio, publicado em 

forma de capítulo no livro “Teoria Contemporânea do Cinema – Volume II”

(organizado por Fernão Pessoa Ramos, em 2005), chama atenção para o fato 

de que as definições de John Grierson (que abordaremos mais adiante) e da 
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crítica e estudos sobre o documentário são, respectivamente, demasiadamente 

estreitas e abrangentes. 

Ao conceber o documentário como um “tratamento criativo da 

realidade”, a concepção de Grierson (CARROL, 2005) excluía, proposital e não 

empiricamente, as actualités dos irmãos Lumière e os cinejornais realizados e 

divulgados durante muito tempo nas salas de cinemas antes da exibição dos 

longas-metragens. Segundo tal concepção, que modulou no decorrer de três 

décadas (30, 40 e 50) o cinema documental, nem todos os filmes não-ficcionais 

poderiam ser caracterizados como parte do campo nobre do filme 

documentário. Sobretudo, porque nem todos se constituíam em linguagem, 

trabalham esteticamente e de forma criativa a realidade captada e, no mais, o 

que fazem são constituírem-se como meros audiovisuais. 

Se não há como considerar a definição griersoniana, nem 

tampouco há como considerarmos os estudos e a crítica que a tudo e a todos 

denominam como documentário, quando, no máximo, são partes e exemplares 

do campo não-ficcional. “Porém”, subsidiando nossa reflexão nesse campo 

árduo de confluência de áreas de conhecimento, “enquanto a definição 

griersoniana de documentário é demasiado estreita para nossos objetivos, a 

noção de não-ficção é demasiado ampla”. (CARROLL, 1975, p. 71). 

Para minorar tal especificidade e abrangência, Carrol (2005) 

institui a noção de cinema da asserção pressuposta.

Uma formulação compacta, mais técnica, da teoria seria dizer 
que uma estrutura de signos com sentido é uma ficção apenas 
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se apresentada por um emissor com a intenção ficcional de 
que o público responda a ela adotando uma postura ficcional, 
com base no reconhecimento de que é essa a intenção 
ficcional do emissor. (CARROL, 2005, p. 81). 

Buscando, inicialmente, diferenciar ficção e documentário para 

estabelecer a definição do cinema documental, ora enquadrado em uma 

concepção estreita, ora demasiado abrangente, Carroll (2005) parte do modelo

comunicativo de intenção-resposta de Paul Grice. Portanto, antes de tudo, é 

preciso que haja um pacto ficcional (ou documental) para que este ou aquele 

filme seja uma ficção ou um documentário, assim como foi necessária a noção 

tripartite de gênero exposta, anteriormente, que leva em consideração autores, 

filmes e público. 

Portanto, à medida que Carroll (2005) analisa a ficção e o 

documentário fora das lides estruturais, já que um filme ficcional ou 

documental, respectivamente, pode usar elementos, mecanismos e estratégias 

de linguagem de um e de outros gêneros, o reconhecimento por parte do 

público está, diretamente, vinculado aos componentes imaginativos criados e 

estabelecidos por um dado filme. De modo que, por isso, adotamos uma 

atitude imaginativa frente à ficção, compreendendo-a como um campo onde o 

seu conteúdo não existe factualmente no mundo real, mas apenas como dado 

da imaginação de um determinado criador, porque reconhecemos que é assim 

que o diretor espera que respondamos. 

Procedemos da mesma forma quanto ao reconhecimento de que 

um filme é, essencialmente, documentário, a saber, quando o entendemos 
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como uma representação do mundo real, vinculado, antes de tudo, ao mundo 

histórico. Assim, não basta apenas que o público entre em um campo de 

convenções de intenção-resposta mecânica que, por sua vez, lhe 

proporcionará o reconhecimento imediato de que este e não aquele são filmes 

documentários ou de ficção. 

Há quem tome o cinema como lugar de revelação, de acesso 
a uma verdade por outros meios inatingível. Há quem assuma 
tal poder revelatório como uma simulação de acesso à 
verdade, engano que não resulta de acidente mas de 
estratégia. É preciso discutir essa questão ao especificar 
determinadas condições de leitura de imagens. (XAVIER, 
2003, p. 31). 

É, como estamos vendo, necessário que esse reconhecimento 

esteja intrinsecamente fundado em algum parâmetro: na imaginação, ao se 

tratar de filmes ficcionais; ou na realidade do mundo histórico, quando 

designarmos o cinema documentário. Como separa, metodologicamente, 

Carroll (2005, p. 85), “Entreter um pensamento, ou conteúdo proposiocional, 

como não-assertivo é imaginá-lo no sentido de imaginação supositiva”. Por 

isso, assim como a ficção está para a imaginação enquanto suposição, o 

documentário encontra-se vinculado ao mundo histórico. 

Portanto, ao separarmos os três sujeitos envolvidos nessa 

discussão, Carroll (2005) define o campo da ficção como cinema da 

imaginação supositiva; ao campo abrangente da não-ficção, como cinema da 

asserção pressuposta; e, especificamente, ao campo do documentário, como 

cinema do traço pressuposto. Nesse sentido, entender o cinema documental 
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enquanto traço histórico é compreender que “as imagens do filme originaram-

se, fotograficamente, exatamente da fonte de onde o filme alega ou implica que 

se originaram”. (CARROL, 2005, p. 91). 

Em Bill Nichols (1991) o estudo da oposição documentário/ficção 

está dependente da definição que ele propõe de documentário: um argumento 

sobre o mundo histórico. Os documentários são definidos pela sua relação com 

o mundo histórico, ou melhor, apresentam-nos argumentos sobre esse mundo. 

Nichols desenvolve o que entende por mundo histórico: não é algo que 

imaginamos; trata-se da realidade bruta onde os objetos colidem, ocorrem 

acções e forças se impõem. Com ele, o documentário não é a representação 

de uma realidade imaginária, mas a representação imaginária do mundo

histórico. Se se defender que os filmes de ficção também nos apresentam um 

argumento sobre o mundo histórico, Bill Nichols contrapõe afirmando que 

sempre que a ficção se refere a qualquer assunto que diga respeito ao nosso 

mundo fá-lo metaforicamente. Exemplo disso, é o Neo-realismo que tem uma 

qualidade ficcional de metáfora, pois apresenta-nos um mundo semelhante ao 

mundo histórico e convida-nos a vê-lo e a experimentá-lo como se 

estivéssemos perante o mundo histórico. Ao contrário da ficção, o 

documentário oferece-nos acesso ao mundo e não a um mundo. No Ecrã 

podemos encontrar, ou uma história e o seu mundo imaginário, ou um 

argumento sobre o mundo histórico. Uma história sobre o mundo imaginário é 

não mais que uma história. Uma história sobre o mundo real é um argumento. 

O mundo não é reproduzido mas sim representado, e a representação (que é 

essencialmente visual) desse nosso mundo passa, não pela sua simples 
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reprodução, mas encontra-se aliada à persuasão, à retórica e ao argumento. O 

argumento é, pois, a categoria geral da representação do mundo. (PENAFRIA, 

1999, p. 25-26). 

Mas tal proposição adotada por Carroll (2005) em nenhum 

momento prediz que é assim que o público tem que ver este ou aquele filme 

como sendo ficcional ou documental. Sua teoria compreende o modelo 

comunicativo de Paul Grice e seus acréscimos que proporcionam parâmetros 

de identificação apenas de forma normativa e não preditiva, ou seja, isso não 

quer dizer que o público não possa ver tal filme de ficção como sendo um 

documentário e um filme documental como sendo de ficção. 

FICÇÃO NO CINEMA DOCUMENTAL1

Os filmes documentais, antes de serem a reprodução exata da 

realidade, concepção proveniente do censo comum e dos partidários do 

“cinema verdade”, consistem em uma construção do real a partir dos 

mecanismos de significação da linguagem cinematográfica. Isto é, em um 

discurso pensado e repensado cautelosamente sobre fenômenos sociais, fatos 

históricos e/ou trajetórias de indivíduos. Desse modo, o cinema documental se 

encontra, inevitavelmente, dotado de um caráter fictício, já que não consegue 

reproduzir a realidade sócio-histórica tal como se apresenta. Mas reinventá-la 

conforme suas necessidades estéticas e políticas, em função de uma vertente 

1 Todas as vezes que, neste estudo de Tese, nos referirmos ao termo ficção no cinema 
documental, estaremos nos referindo ao documentário como objetividade construída,
expandindo, assim, o conceito de ficção para além das concepções usuais. 
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ideológica que perpassa todos os corações e mentes de uma determinada 

sociedade.

Desde os primórdios do cinema, quando, em 28 de dezembro de 

1895, os irmãos Lumière, Louis e Auguste, projetaram os seus primeiros filmes, 

o documentário começou a constituir-se como gênero cinematográfico. Ao 

mesmo tempo em que se buscava fabular e produzir outros mundos, 

imaginários e inventados, por meio de um processo de ficcionalização, o 

cinema procurou sempre ser um meio de apreensão do mundo real (ou pelo 

menos tentou ser). Motivo pelo qual, nesta abordagem, caminhamos sobre a 

fronteira tênue entre ficção e documentário, criação e realidade. 

Nesse sentido, propomos um postulado paradoxal, ao buscarmos 

desmistificar a natureza aparente dos gêneros cinematográficos, identificando e 

analisando suas características híbridas, enlaces e confluências convencionais. 

Portanto, entender que o documental faz parte da ficção, assim como a ficção 

faz parte do documental. 

Esse “ideal verista” dos filmes documentários foi perseguido, 

ainda no final do século XIX, pelos primeiros realizadores que condenavam 

aqueles que produziam cenas em estúdios e não as procuravam na realidade 

natural. Ainda nesse período, era reivindicado, para o cinema, o estatuto de 

nova fonte de documentação histórica, dotada de verdade, autenticidade e 

exatidão. Entretanto, somente trinta anos depois dos Lumières, esse ideal 

chegou a seu extremo. A velha escola documentarista inglesa, com John 

Grierson, o elevou a condição de ética a ser seguida por todo aquele que se 



168

aventurasse pelos meandros do seu ofício, transportando para a tela, como 

princípio, as preocupações de nosso tempo. (COSTA, 1989; BURCH, 1992). 

Bernardet e Ramos (1978), analisando a natureza do cinema 

documental, lembram aos professores de História ou pesquisadores da área e, 

por extensão, a todos que se aventurarem no território do ensino e pesquisa a 

partir do cinema que: 

Diante dessa aparente reconstituição da realidade, tomem 
todas as precauções metodológicas [possíveis], ainda mais 
porque os documentários são comumente associados à 
atividade histórica. [E, também, porque] acredita-se que eles 
tragam consigo um alto grau de confiabilidade, ou melhor, que 
eles se apresentam como perfeitas reconstituições da 
realidade. (BERNARDET; RAMOS, 1978, p. 37). 

Portanto, para uma definição precisa de cinema documental, 

utilizar-se-á, aqui, a acepção que coloca este gênero cinematográfico, antes de 

tudo, como um “tratamento criativo da realidade”. (BERNADET; RAMOS, 1978, 

p. 38). Esta realidade, conseqüentemente, se constitui, inevitável e 

naturalmente, não no objeto da representação, mas, sobretudo, na ponte a ser 

percorrida e que se encontra entre os sujeitos-objetos de um espaço 

educacional ou de pesquisa. Sobretudo porque no documentário os fatos são 

antes alicerces para se edificar um conjunto de representações, ideologias e 

imagens sobre um dado acontecimento ou personalidade histórica, do que 

mesmo objeto da representação – ainda que, ingenuamente, esse venha a ser 

ou pense ser o objetivo de determinados filmes documentais. 

Muitos fatores explicam nossa acepção do cinema documental, 

quando optamos por considerá-lo como gênero cinematográfico dotado de um 
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caráter realístico e, ao mesmo tempo, “ficcionalizante”. Esse aspecto, no nosso 

entender, constitui-se em um dos seus principais vetores, na sua razão de ser, 

como aponta Piault (2001, p. 151) “Não há imagem sem mise-en-scène e o 

processo imagético é, por essência, uma disposição do olhar para um certo 

conhecimento”.

Desse modo, todo e qualquer documentário, necessariamente, 

passa por um processo constante de elaboração e (re)elaboração, de 

construção e (re)construção, da realidade sócio-histórica enfocada. Desse 

modo, o trabalho da mise-en-scène não antecede ou sucede a criação da 

imagem cinematográfica, uma vez que esse processo de criação é contínuo e 

encontra-se, concomitante e indelevelmente, impregnado na materialidade de 

um filme documentário. Portanto, pensar o cinema documental, como queria a 

velha escola inglesa, como atestado de realidade e objetividade incontestes, é 

entrar no campo da ilusão e deixar-se enganar pela função primeira da forma, 

que, necessariamente, não produz funções convencionalmente 

correspondentes.

Essa mise-en-scène, presente em toda e qualquer instância 

documental pertencente ao campo da não-ficção (e não, especificamente, do 

cinema documentário), sejam programas televisivos e/ou produções 

provenientes do vídeo, revela-se, em alguns casos, de forma direta. Assim, 

demonstra sua natureza “dissimulada”, proporcionando-nos, de imediato, sua 

visibilidade enquanto produto construído por um sujeito. Por outro lado, essa 

realidade sócio-histórica construída – e não reproduzida fielmente – às vezes 

apresenta-se de forma sutil, de modo que temos que nos concentrar nos 
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aspectos internos e de contexto de uma determinada obra cinematográfica em 

estudo. Nesse sentido, faz-se necessário entrarmos na sua essência e revelar 

seus mecanismos de representação e significação da realidade. 

Na televisão, mais precisamente na Rede Globo, um programa ou 

uma série de programas, da década de oitenta, tornou-se emblemático da 

primeira categoria de filme documental aludida anteriormente. Os famosos 

“Casos Verdades” apresentavam claramente sua mise-en-scène. Apesar de, na 

televisão brasileira, não poderem ser caracterizados como sendo propriamente 

documentários, se apresentavam como se fossem. Assim, reconstituíam, a 

partir de atores, cenas trágicas e violentas que eram produzidas, quase 

sempre, pelas camadas populares, responsáveis pelos males que ocorriam no 

Brasil daqueles tempos. 

Nessa categoria de filme documentário, marcado por um grau 

significativo de ficcionalização, a mise-en-scène, apesar de direta, não aparece 

como um fator de descrédito e, portanto, não denuncia que os “Casos 

Verdades” estavam a serviço da visão de mundo de uma pessoa ou da doxa de

uma determinada empresa. Enquanto mecanismo de linguagem de construção 

da realidade sócio-histórica, a mise-en-scène, naturalmente, fora ocultada 

como discurso, apresentando-se tão somente como história: escondendo-se 

para não ser vista, “historiando” para não “discursar”. Essa situação paradoxal 

ocorria em função de um fator ideológico, de objetividade e autenticidade, cujo 

sucesso já se dava, de início, pela impostação da voz do apresentador. Vestido 

de terno e gravata e com o olhar fixo e preciso na câmera, esse mediador 

televisivo dava-lhe credibilidade e razão. 
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No campo cinematográfico, há um filme documental realizado 

ainda na primeira década do Século XX que exemplifica o outro aspecto do 

documentário relativo ao caráter sutil da mise-en-scène: “In The Land of The 

Head Hunters” (1912, Edward S. Curtis). Nesse documentário, na preciosa 

análise de PIAULT (2001), observa-se a ficcionalização no cinema documental, 

demonstrando, a partir da “objetividade construída”, quando ocorre a 

intervenção artística em um documentário. De forma quase invisível, esse 

documentário apresenta a realidade sócio-histórica ausente do povo Kwaikiutl 

como se ela estivesse ainda viva. Quando filmados, os membros desse povo 

passaram a representar rituais e atividades sociais, a utilizar objetos e 

materiais cotidianos, não pertencentes mais ao tempo presente, mas somente 

ao passado de sua história.

Nesse documentário, os membros Kwaikiutlianos passaram a ser 

atores de seus próprios costumes, já que, solicitados pelo diretor, pescaram em 

canoas que não existiam mais, usaram ferramentas de caça, dançaram e 

cantaram músicas há tempos ausentes do seu cardápio cultural. No entanto, se 

esse documentário possibilitou um revival de uma cultura que parecia não mais 

existir, resgatando, para o presente, aspectos sociais dos Kwaikiutls, cometeu 

o “erro” de apresentá-los como se ainda fizessem parte da cultura atual dessa 

sociedade. Assim, Edward S. Curtis, ao fazer da reconstituição o mecanismo 

de significação de sua mise-en-scène, realizou o documentário como se fosse 

um documento verdade e não reconstituído, um documento visual sobre a 

cultura atual dos Kwaikiutls e não uma reconstituição do seu passado sócio-

cultural, há muito tempo ausente dos seus rituais cotidianos. 
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Esse caráter sutil da mise-en-scène às vezes só é revelado por 

um fato fortuito, não esperado pelos envolvidos no projeto. Na coroação de 

Eduardo VII, em 1903, por exemplo, George Méliès fora contratado para 

documentar a cerimônia. Entretanto, ele optou por fazê-la no seu estúdio, 

sendo surpreendido por um adiamento não previsto. Por isso, o “documentário” 

curiosamente acabou saindo meses antes em relação à verdadeira cerimônia e 

figurando como um dos mais memoráveis registros jamais feito pelo cinema de 

um evento real. (COSTA, 1989, p. 50). 

Desse modo, a mise-en-scène, apresentando-se como 

mecanismo de linguagem de construção do passado, desmistifica a função 

aparente do cinema documental, cujo naturalismo e objetividade são, às vezes, 

alçados a condição de verdades absolutas. Essa ficcionalização da realidade 

sócio-histórica, ou “objetividade construída”, na compreensão de Piault (2001, 

p. 169), ocorre porque “documentar o real é um empreendimento que não pode 

esvaziar os meios da ficcionalização”. Esvaziar no sentido de renunciar, 

abnegar ou rejeitar todas as formas ficcionais possíveis que, no documentário, 

precisam e devem ser reclamadas, o uso e o reconhecimento. (PIAULT, 2001). 

Esse caráter ficcionalizante, via mise-en-scène, do cinema 

documental, desfaz a noção secular da analogia como mimese, isto é, do ideal 

da semelhança absoluta que, desde Platão e Aristóteles, impregna as 

consciências humanas com a concepção de que toda representação pelo fato 

do modelo assemelhar-se ao seu referente é uma reprodução exata do objeto 

material-perceptivo pintado, fotografado ou captado por uma câmera. Nesse 

sentido, acreditou-se que a imagem cinematográfica por ser, essencialmente,
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analógica, necessariamente, corresponderia a um objeto da realidade sócio-

histórica captada, principalmente no documentário, já que esse gênero, 

consensualmente, ganhou status de veracidade e objetividade incontestes.

E.S.C.U.T.E.
STRAUB & HUILLET

Que palavra define uma imagem? Fico procurando fotogramas de 
filmes que nunca vi de diretores que desconheço completamente e, 
quando os encontro, fico a me perguntar "qual o significado de certas 
imagens". "Uma mão fechando a boca de um jovem": eis o seu dado
objetivo - mas, enfim, o que de fato significa essa imagem? Poderia ser 
"Silêncio" ou "Censura"; bem que pode ser "Cale a boca, porra!" ou,
simplesmente, "Escute". A infinidade de significados que pode ter uma 
imagem é que nos serve de aviso para a fragilidade de sua objetividade
material. O fotograma em questão pertence a "Klassenverhältnisse"
(1984, de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet). 

Ao analisarem a analogia das imagens, Ernest Gombrich (1995) e 

Nelson Gooldman (apud AUMONT, 1995a), respectivamente, desmistificam o 

absolutismo mimético da analogia quando assinalam que: 
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A imitação deliberada, humana, da natureza, implica sempre 
desejo de criação concomitante ao desejo de reprodução e 
freqüentemente o precede. (AUMONT, 1995a, p. 199). 

[E de que] a noção de imitação quase não tem sentido 
[porque] não se pode copiar o mundo tal como ele é [uma vez 
que] a visão é sempre paralela à interpretação, até na vida 
mais cotidiana. Ao copiar, nós fabricamos. (apud AUMONT, 
1995a, p. 2002). 

Portanto, as imagens analógicas, sobretudo no cinema 

documental, situam-se numa linha tênue oscilando entre a imitação da 

semelhança da realidade sócio-histórica e a necessidade premente do ser 

humano de produzir signos. Assim, essas imagens, ao representarem e/ou 

expressarem um objeto, modificam constantemente a realidade sócio-histórica 

captada. Desse modo, os gêneros cinematográficos, sejam os ficcionais ou 

documentais, caracterizam-se por uma dualidade indelével: se, por um 

momento, confirmam suas formas aparentes; por outro, quando analisados 

com acuidade interpretativa e heurística, revelam funções a partir de certos 

mecanismos de linguagem “paradoxais” às suas formas. 

No entanto, não chegamos ao ponto, como fez Aumont (1995b), 

de afirmar que todo “filme é um filme de ficção” pelo fato de, primeiramente, ser 

“irreal pelo que representa (a ficção)” e, segundo, “pelo modo como representa 

(imagens de objetos ou de atores)”. (AUMONT, 1995b, p. 100). Entretanto, no 

cinema documental, notam-se as intervenções artísticas que “ficcionalizam” o 

que é captado mediante expedientes estéticos, dramáticos e sígnicos. Por isso, 

como já demonstrado, não há outra forma de concebê-lo se não como gênero 
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cinematográfico dotado de realidade, mas também de momentos ficcionais, 

imaginários e “irreais”. 

O DOCUMENTAL NO CINEMA DE FICÇÃO 

Desde quando os irmãos Lumière, Louis e Auguste, instituíram o 

cinema, o gênero ficcional já se apresentava como possibilidade 

cinematográfica e como instância fílmica para a inserção da realidade na 

imagem em movimento, ainda que de forma indireta, transfigurada e/ou 

imaginativa. 

Esse caráter indireto, transfigurado e imaginativo, entretanto, não 

impede que um dado filme ficcional seja marcado por um grau significativo de 

veracidade histórica. Isto é, que os motivos e conteúdo de sua representação 

não pertençam concretamente à realidade sócio-histórica ou do tempo 

presente da sua produção; ou que não emita alguma forma de conhecimento 

e/ou informação sobre um determinado tempo e espaço. Para isso, não 

recorreremos mais uma vez a abordagem desenvolvida na seqüência anterior, 

mas a alguns aspectos técnicos, formais e de conteúdo do cinema ficcional. 

Nesse sentido, demonstraremos a sua função também como gênero de 

documentação da realidade e não apenas como um exercício da imaginação 

de um artista, roteirista, diretor ou profissional da área. 

Se para aos irmãos Lumière coube a criação do documentário, 

captando a chegada de um trem em uma estação ou a saída de um grupo de 
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trabalhadores de uma fábrica, para o francês George Méliès ficou a função de 

fundar a vocação do cinema, isto é, de fazê-lo contar histórias advindas dos 

sonhos ou da imaginação. Mais tarde, em 1915, coube ao americano David W. 

Griffith fundá-lo como linguagem, com seus códigos e configurações 

significantes e de conteúdo “próprios”, dotando-o de um caráter essencialmente 

narrativo porque, até então como “uma invenção sem futuro”, nas palavras dos 

próprios irmãos inventores, o cinema era apenas um meio de registro. 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994). 

O caráter narrativo do cinema, que se caracteriza por fazer a 

narração de um evento e uma representação de objetos, ganha um grau de 

complexidade significativo a partir dos filmes ficcionais. Conseqüentemente, 

nos apresenta as duas primeiras características que são fundamentais para 

evidenciarmos o seu caráter documental: 

 A Imagem Figurativa; 

 A Imagem em Movimento. 

Os objetos materiais-perceptíveis, que constituem os motivos da 

representação cinematográfica, constituem-se na primeira prova de que não 

podemos desvincular o gênero ficcional da realidade sócio-histórica. 

Primeiramente, porque o cinema, a partir da câmera cinematográfica, nos 

oferece uma imagem figurativa reconhecível, em função de um certo número 

de convenções e, sobretudo, porque essas imagens pertencem ao mundo em 

que nascemos e vivemos. Assim, o fato de reconhecermos este ou aquele 
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objeto material-perceptível captado, enquadrado e fotografado pela câmera de 

cinema, pois pertencem ao universo cultural do qual fazemos parte, 

imediatamente nos faz relacioná-lo e identificá-lo com objetos com os quais 

convivemos na realidade que habitamos. 

Na categoria do cinema como documento, analisada no capítulo 

anterior, certos filmes ficcionais, cujo objeto fora retirado não de um fato da 

realidade, mas da imaginação de um roteirista ou diretor, da encenação feita 

por atores e da criação (ou adaptação) de cenários, nos apresentam muitas 

informações sobre uma determinada realidade sócio-histórica. 

O filme “Central do Brasil” (1998, Walter Salles), por exemplo, 

apesar de ser ficcional não nos impede, a partir do figurino usado pela 

personagem Dora, interpretada por Fernanda Montenegro, de obtermos 

informações de como se vestiam as pessoas que trabalhavam e que utilizavam 

a Estação de Trem Central do Brasil, na década de noventa. Primeiramente, 

porque o figurino de um personagem, necessariamente, precisa está coerente 

com os figurinos de pessoas reais de um determinado espaço-tempo 

representado. Essa coerência ocorre em função da verossimilhança do filme 

com seu referente. Também, porque, em obras como “Central do Brasil” o 

componente realístico torna-se uma necessidade substancial. 

Nesse sentido, os transeuntes, organicamente, contextualizam a 

personagem principal e, inevitavelmente, são documentalizados. Assim, seus 

figurinos são, imediatamente, identificados com os modelos da realidade dos 

espectadores; e, caso, posteriormente, façam uma pesquisa histórica, 
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descobrirão que aqueles chapéus e bonés, camisas e calças, tênis e sapatos, 

por exemplo, compunham o vestuário dos usuários que passavam pela estação 

de trem Central do Brasil na década de noventa. Assim, como coloca Joly 

(1996, p. 38), “Material ou imaterial, visual ou não, natural ou fabricada, uma 

´imagem` é antes de mais nada algo que se assemelha a outra coisa”. 

No entanto, essa “outra coisa” pode ser o próprio professor ou 

pesquisador, ou até mesmo o aluno em formação, que vê sua história como um 

reflexo no espelho que, muitas vezes, é a imagem de cinema – com seu 

potencial histórico, social e cultural. Através das lentes da câmera de cinema  

que, criando e recriando histórias, originando e desenvolvendo personagens, 

ficcionalizando e, ao mesmo tempo, documentando geografias e tempos 

diversos, o sujeito diante de um filme, antes de tudo, vê sua imagem 

corporificada em outros corpos, historicizada em outras histórias e enredos. 

Portanto, uma obra como “Central do Brasil” (1998), além de evidenciar 

realidades sócio-históricas no plano da ficção, apresenta também aos seus 

“leitores reais” a possibilidade de produzirem suas histórias que, 

necessariamente, estão vinculadas a outras, formadas nos mesmos espaços e 

territórios históricos e culturais. 
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CENTRAL DO BRASIL

(dir. Walter Salles – 1998)

Em “Central do Brasil” (1998, de Walter Salles), uma senhora, na 
altura dos seus sessenta e poucos anos, escreve cartas para 
analfabetos em uma estação de trem no Rio de Janeiro – RJ. O seu
nome é Dora (personagem da atriz Fernanda Montenegro) que, 
cotidianamente, emprega seu talento de escrevedora para atender 
brasileiros que passam pela estação – transeuntes nordestinos e
mineiros que, por não saberem escrever e ler, procuram alguém
para poder enviar uma carta para seus familiares. Logo na primeira 
parte do filme, a que se passa no Rio de Janeiro, um garoto aparece
na vida da escrevedora e acaba se tornando o seu anjo-libertador,
ao empreenderem uma viagem - identitária e transformadora - pelo
interior do país continental e desconhecido.

Na abertura do filme, diversos personagens (reais e fictícios)
relatam situações de suas vidas para Dora. Enquanto ela escreve as
cartas e as pessoas contam suas histórias, a câmera documenta o 
processo migratório que marcou o Brasil durante anos. São, em sua 
quase totalidade, relatos de indivíduos que um dia deixaram seus 
locais de moradia e famílias e, com o tempo, se tornaram exilados 
econômicos, como me disse o velho Salomão, tio de meu pai, que
nunca mais teve como voltar para a sua cidade de origem depois 
que saiu de casa em busca de trabalho. Por outro lado, é impossível
ver “Central do Brasil” e não lembrar das cartas que minha mãe lia 
para minha avó, Maria Domingos da Conceição, quando meus tios 
mandavam notícias de Santos-SP para onde migraram no final dos 
anos 60. 

Quando Dora, na Central do Brasil, encontra o menino Josué 
(Vinícius de Oliveira), o dispositivo adotado pelo diretor Walter
Salles desvenda um país a partir de uma viagem em busca das
origens. É, antes de tudo, um dispositivo fundado na perspectiva do
documentário, tanto que a câmera está impregnada com segmentos
de realidade. Isso é evidente quando, na seqüência inicial, aquelas 
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pessoas narram para Dora situações de suas vidas. Assim, ocorre 
o encontro entre parte da problemática contemporânea brasileira e 
um filme que se constrói em torno de uma história fictícia (ao 
pensar a relação cinema-história, Jean-Louis Leutrat já lembrava a 
diegese como sendo, inevitavelmente, documentarizada).  

Da mesma forma que em “Socorro Nobre” (1996, de Walter Salles) 
uma carta estrutura o encontro da presidiária Socorro Nobre com o 
escultor polonês Franz Krajcberg, as cartas também estruturam 
“Central do Brasil”. Principalmente, porque são objetos móveis, 
assim como o ônibus que leva Dora e Josué pelo interior do Brasil e 
o filme que transporta o espectador de um território a outro d país. 
Então, se deslocam do pensamento dos narradores para a escrita 
de Dora; para, depois, deslocarem-se entre imagens e espaços 
levando acontecimentos, vivências e segredos. Impossível não 
lembrar uma manhã de agosto, cuja imobilidade de minha mãe só 
veio a ser explicada instantes depois quando ela continuou a carta 
que trazia a morte de um dos meus tios. 

Se, inicialmente, em “Central do Brasil”, de Walter Salles, são as 
cartas e a realidade que criam origens; ao final, é a viagem, 
empreendida pelos personagens, que revela um país, uma família e 
uma órfã já velha – um conjunto de realidades, dramaticamente, 
constituído de segredos (um país continental-desconhecido a 
revelar, uma família aos pedaços a ser integrada e a identidade 
entre as histórias dos personagens). Do mar ao sertão, Dora e 
Josué chegam a um Brasil arcaico, onde as pessoas têm nomes 
bíblicos (Moisés e Isaias) e exercem a atividade sagrada da 
carpintaria; e o filme, entre a tradição e a modernidade 
cinematográfica, não se intimidou em expressar sentimentos e 
emoções mundo afora. 

Portanto, sendo a imagem figurativa, cujo grau de analogia 

proporciona-lhe um grau significativo de semelhança com algum objeto do 

passado ou do tempo presente, a imagem cinematográfica proveniente do 

gênero ficcional está vinculada a uma determinada realidade histórica. Isso 

ocorre mesmo que, no gênero ficcional, operem refratações que são próprias a 

um sistema de representação, inevitáveis, por sua vez, em uma estrutura social 

assimétrica, composta por classes sociais que têm não apenas interesses 

diferentes, mas, completamente, antagônicos. 
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Já a imagem em movimento proporcionou um grau de realidade 

mais elevado às formas imagéticas até então existentes – como a pintura e a 

fotografia. Apesar de haver nessas formas uma relação analógica do 

significante com o referente – os objetos materiais-perceptíveis representados 

–, ela ainda era bastante limitada. Isso se dava porque para o leitor empírico,

na acepção de Eco (1994), a fotografia, a pintura e o desenho apresentavam-

se fixas, faltando, mais explicitamente, um componente fundamental para 

concretizar o seu caráter analógico – a duração e, conseqüentemente, o 

tempo.

Com o cinema, a imagem, até então estática, ganha movimento. 

Esse fator faz acentuar o caráter realístico de sua representação. Para isso, a 

câmera cinematográfica imprime não apenas os caracteres visuais dos objetos 

materiais-perceptíveis captados, mas, em igual medida, a sua duração e, 

portanto, o seu tempo. Desse modo, o movimento cinematográfico 

proporcionou à imagem e ao seu espectador um mundo em perpétua 

transformação, diferente do mundo das representações da pintura, da 

fotografia e do desenho. 

Aumont (1995b), analisando a essência da imagem 

cinematográfica, nos revela a natureza ontológica do cinema: 

O representante no cinema é um representante em devir. 
Qualquer objeto, qualquer paisagem, por mais estáticos que 
sejam, encontram-se, pelo simples fato de serem filmados, 
inscritos na duração e oferecidos a transformação. (AUMONT, 
1995b, p. 91). 
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O movimento, portanto, torna-se a característica ontológica do 

cinema. Ao contrário da pintura e da fotografia, os objetos materiais-

perceptíveis captados apresentam-se, no cinema, o mais próximo da sua 

natureza espacial-temporal. Por isso, mesmo sendo ficcionais, os filmes 

mantém, natural e umbilicalmente, uma relação estreita com a realidade sócio-

histórica. A partir da imagem em movimento, há uma restituição espacial e, 

principalmente, temporal dos objetos captados pela câmera cinematográfica. 

Essa relação estreita entre ficção e realidade acentua-se quando 

o dispositivo cinematográfico, de captação e projeção, na mesma duração 

temporal, faz coincidir o tempo da ação, do acontecimento captado, com o 

tempo impresso no plano (na imagem). Essa concomitância chega à sua 

radicalização absoluta, sobretudo, com o dispositivo de captação e emissão da 

televisão. Com o recurso da transmissão direta dos fatos, esse meio de 

comunicação e informação faz coexistir, ao vivo e in loco, o tempo dos 

acontecimentos com o da imagem na tela. (AUMONT, 1995b). 

Esse caráter temporal do cinema, por sua vez, não impregnou de 

duração e transformação tão somente a imagem enquanto unidade física. Com 

os filmes ficcionais, principalmente, a temporalidade passou a fazer parte da 

própria forma de expor os objetos materiais-perceptíveis captados. A partir de 

David W. Griffth, o fato cênico passou a ser apresentado numa cadeia 

sucessiva de eventos que parte de um estágio inicial para um estágio final, a 

saber: erro a cometer, erro cometido; fato a punir, processo punitivo; fato 

punido, benefício realizado – características marcantes de um enredo clássico. 
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No tempo do cinema primitivo (1900-1908), o caráter realístico da 

imagem em movimento era, muitas vezes, comprometido por não haver uma 

continuidade temporal fílmica: por exemplo, entre o ponto de vista de um 

personagem, em um determinado plano; e o objeto mostrado, no plano 

seguinte. No entanto, coube ao cinema ficcional – ao implementar o código 

significante da montagem – instaurar a homogeneidade e a linearização 

cinematográficas e, conseqüentemente, o cinema clássico (VANOYE; GOLIOT-

LÉTÉ, 1994). Esse fato possibilitou um maior realismo à imagem em 

movimento, dotando-a de coerência e verossimilhança. 

Assim, o cinema de ficção transformou-se não no produto perfeito 

da imagem que ganhou movimento e, portanto, um caráter mais realístico, mas 

no gênero que trabalhou e (re) trabalhou o tempo cinematográfico. Com isso, a 

ficção imprimiu no tempo da imagem (cuja fotografia e a pintura, em uma 

análise mais minuciosa, não são privadas de serem dotadas de um caráter 

temporal) um maior grau de realismo, não o desvinculando, enquanto ficção, da 

realidade sócio-histórica. 

É necessário lembrar que esse caráter temporal do cinema, a 

partir da sua imagem em movimento, concretiza-se de forma paradoxal. A 

imagem cinematográfica, em sua primeira instância, ao contrário do que se 

pensa e vê, é completamente estática, uma vez que se resume a um fotograma 

que em nada difere da fotografia – parado, imóvel, fixo. Entretanto, o 

movimento dá-se quando o aparelho de captação-projeção permite o desfile de 

um certo número de imagens estáticas (os ditos fotogramas) em um segundo 

(18, no tempo do cinema mudo; e 24, no cinema sonoro). Isso possibilita, 
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através de certos fenômenos psicofisiológicos, a impressão de continuidade e 

movimento, onde antes só havia ou há descontinuidade e fixidez. (AUMONT, 

1995b).

O caráter realístico do cinema, intensificado pela imagem 

figurativa e em movimento, dá-se em função de um outro conjunto de 

mecanismos produtores de realidade: os materiais sonoros e visuais. Segundo 

Aumont (1995b), esses materiais, simultaneamente, são os principais 

responsáveis pela reconstituição do ambiente imagético e sonoro de um 

determinado espaço-tempo. Mesmo nos filmes ficcionais, esses elementos 

parecem restituir literalmente a cena original, tal como existiu em sua 

concretude.

Mesmo quando o cinema de ficção produz uma representação de 

fatos e/ou de personalidades históricas, ou seja, quando o filme e o objeto 

encontram-se separados no tempo e no espaço, ainda assim a realidade sócio-

histórica ausente pode apresentar-se de forma direta e real. Apesar de haver 

parcelas da invenção artística, através de uma reconstituição de época, há 

momentos, nessa categoria de filme histórico, que o tempo passado reaparece 

vivo no instante presente de sua projeção. Assim, renasce com “todas” as suas 

formas e conteúdos, cores e texturas, como que por meio de uma “máquina do 

tempo”: a câmera cinematográfica. 

O filme “O Leopardo” (1963, Luchino Visconti), faz não somente 

seus personagens evoluírem pelos cenários autênticos onde se realiza ou se 

realizou a trama histórica enfocada, mas possibilita-os a manipulação de 
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objetos reais retirados (e não reconstituídos) do cotidiano desaparecido 

(LEUTRAT, 1995). Assim, no instante da projeção, esse filme apresenta esses 

objetos com toda as suas formas, ao atônito espectador que, imageticamente, 

volta no tempo-espaço. 

Mesmo um filme de ficção, ao contrário de um romance histórico 

que no mais transcreve uma ata ou um outro tipo qualquer de documento, pode 

encenar e mostrar qualquer objeto na imagem figurativa e em movimento. 

Desse modo, demonstra os seus reais contornos e limites, as suas verdadeiras 

texturas e cores. Em casos como esse, cabe aos professores de História e 

pesquisadores da área saírem da análise textual e, “esquecendo” um pouco o 

filme, procurarem abordar, contextualmente, o cinema, já que existem 

momentos em que o filme não veicula informações externas sobre sua 

produção e, conseqüentemente, sobre o que representam, apresentam ou 

expressam. 

No caso de “O Leopardo” (1963), por exemplo, existe muito da 

história de vida do seu diretor nos personagens, como estes vêem e como se 

relacionam com o mundo. Portanto, um mecanismo que diz muito sobre a 

História que, ficcionalmente, documentam, bem como sobre os realizadores 

cinematográficos, quando certos filmes se inserem em determinados contextos 

ou revelam-se enquanto autobiografias. 
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O LEOPARDO

(dir. Luchino Visconti – 1963)

Em “O Leopardo” (1963), um mundo se destrói diante do personagem,
ou seja, um representante da aristocracia italiana vê a nobreza que o
constituiu ser substituída pela burguesia revolucionária que, em 1860,
luta pela unificação da Itália através dos exércitos garibaldinos.
Como em “Senso – Sedução da Carne”, o "Conde Vermelho" retorna ao
“filme histórico”, cuja trama desenvolve-se em um lugar do passado
e aborda fatos da história política italiana do Século XIX. No entanto, ao
contrário daquele, agora Visconti produz a confluência entre o território 
dos personagens e o território da História que, enquanto unidades 
distintas, unem-se em um só e mesmo campo. 

Em seus primeiros filmes, o embate na dramaturgia entre esses dois 
pólos é uma marca. Portanto, voltamos a pergunta: como, então, é 
possível definir em “A Terra Treme” aquilo que é personagem do que,
aparentemente, apresenta-se apenas como contexto da trama? Se,
inicialmente, é possível definir o drama da família Valastro como
espelho do drama de uma camada social, os pescadores sicilianos;
chega o momento que a história de N’Toni e família ganha uma certa
autonomia dramática e tudo o que é contexto ou relação histórica 
desaparecem. De modo que, por isso, há sempre uma alternância
mudando o foco, ora, para os personagens, ora, para o contexto sobre
o qual a trama se desenvolve. 

Com “O Leopardo”, que narra o estado de espírito de Dom Fabrízio
Salina (interpretado por Burt Lancaster), Príncipe da Sicília, diante do 
tempo que se transforma, Visconti unifica os territórios, o dos
personagens e o da História. Talvez a cena emblemática que
demonstra a idéia do “território único” seja a cena no Palácio em
Donnafugata, quando da chegada da família do Príncipe Salina. À 
medida que a missa transcorre, a câmera passeia pelo semblante da
nobreza inerte. A poeira da viagem, corroborada pela rigidez de seus
corpos, os transforma quase que em esculturas, pessoas
mumificadas, feito fantasmas de um tempo e estrutura históricas que
acaba de entrar em declínio. 
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Se, de filme a filme, Luchino Visconti trabalha a alternância da 
concepção dos personagens através da perspectiva de gênero, ora, 
centrando o ponto de vista na mulher (Obsessão, Belíssima, Senso), 
ora, no homem (A Terra Treme, Noites Brancas, Rocco e Seus Irmãos); 
outra nuance, nessa “estética da alternância”, está no embate do 
Homem com a História. Se em “A Terra Treme” e em “Rocco...”, N’Toni 
e Rocco, respectivamente, são movidos pelo desejo de transformação, 
seja da condição de uma camada social (os pescadores), seja de um 
indivíduo (Simone), em “O Leopardo” esse embate é negado ao 
personagem-protagonista. 

Como somos tomados pelas decorações suntuosas e cenários 
exuberantes moldados pela direção de arte de Mario Garbuglia e 
fotografia de Giuseppe Rotuno, a personagem de Lancaster torna-se 
passiva diante da História que se transforma. Assim, movimenta-se em 
um "campo", eminentemente, "ótico", cuja ação é a de apenas olhar o 
declínio do seu mundo e a ascensão de outro em gestação. Por isso, as 
situações óticas dominam a cena, como na de Don Fabrízio na 
janela mirando a “poção mágica” que ninguém será capaz de mudar e 
no baile presenciando a algazarra chula das meninas sem bons modos, 
bem como diante do quadro de Greuze, que aborda a morte de um 
velho cercado pelas novas gerações. 

Adaptado da obra do italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sob 
coordenação da roteirista Suso Cechi D’Amico, “O Leopardo” constitui-
se em um duplo auto-retrato, tanto da parte do romancista Lampedusa 
(Duque de Parma), cuja família chega ao declínio com a Segunda 
Guerra Mundial, quanto da parte do diretor Luchino Visconti que, 
egresso de nobres milaneses, presenciou, contemporaneamente, os 
últimos resquícios aristocráticos em seu próprio âmbito familiar. 
Portanto, o seu caráter de auto-retrato justifica a imobilidade do 
Príncipe Salina porque, ao mesmo tempo, justifica a imobilidade do 
próprio diretor que viu a inexorabilidade da História, o início da 
derrocada do mundo em que nasceu e, culturalmente, constituiu-se. 

Portanto, o fato do filme ser ficcional não destitui o cinema de seu 

caráter documental. Principalmente porque a câmera cinematográfica insere-se 

profundamente no conteúdo do tempo e espaço captado, mesmo que esteja há 

anos luz no passado. Isso é possível também nos filmes ficcionais que 

representam fatos do tempo presente, pois, como já afirmamos anteriormente, 

a própria diegese é documentalizada. Ou seja, o universo fictício e, 

conseqüentemente, toda a sua geografia humana e física, ao ser captada, 

passam inevitavelmente para o domínio do documental.
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Desse modo, em um filme como “A Caminho para Kandahar” 

(2001), do iraniano Mohsen Makhmalbalf, os objetos materiais-perceptíveis 

captados – as casas rústicas e pequenas; o vestuário dos figurantes, 

organicamente inseridos na trama; as burcas, que escondem os rostos e 

vaidades femininas; os automóveis locais, de três rodas apenas – constituem-

se em informações pertencentes a todo o invólucro humano e físico da “ficção”. 

Ao escapar como realidade sócio-histórica concreta através do “irreal” 

aparente, esses dados da realidade foram flagrados e capturados pela câmera 

cinematográfica.

Soares e Ferreira (2001), ao analisarem as diferentes linguagens 

que atuam na construção de um filme ficcional, intensificam nossa concepção 

sobre a relação entre ficção e realidade: 

Nos filmes [surgem] personagens que muitas vezes podem ser 
fictícios, mas onde as cenas vividas são “reais” [aspas das 
autoras], pois as relações sociais e o mundo representado na 
tela foram retirados da própria sociedade. (SOARES; 
FERREIRA, 2001, p. 11). 

Portanto, a ficção cinematográfica está intimamente vinculada à 

realidade, tanto histórica, quanto do tempo presente da época de sua 

produção. Uma vez partindo de um contexto sócio-histórico concreto, o filme 

ficcional passa a ser parasita da realidade que representa, tornando-se, assim, 

incapaz de não refleti-la e de não documentá-la. Desse modo, o cinema 

ficcional insere-se na contradição analisada por Eco (1994), quando observou 

que as instâncias fictícias produzidas pelo homem se esforçam, 
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constantemente, na tentativa de tornar o mundo ficcional correspondente ao 

mundo real, ainda que sob a forma de representação ou de uma expressão 

artística.

Assim, o cinema documental e ficcional não pode ser abordado 

sem que os professores tenham uma visão abrangente de suas naturezas 

epistemológicas e estéticas. Principalmente porque o documentário reveste-se 

também de elementos ficcionais e a ficção cinematográfica, em igual medida, 

de elementos documentais. Nesse sentido, para entendermos o documentário 

é preciso considerar a ficção e à ficção, o documentário. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O que é desenvolver uma pesquisa de doutorado relacionada a 

uma Tese que envolve cinema, história e educação? À medida que 

analisávamos o objeto do nosso trabalho, o que observávamos, 

necessariamente, estava vinculado a determinados nós de uma linha que 

também significavam pontos importantes em minha trajetória profissional – 

enquanto sujeito que desenvolve práticas educativas com agentes em 

formação e que, ao mesmo tempo, se forma no processo educacional de 

ensino-aprendizagem. Esse aspecto, paralelamente, esteve evidente quando, 

ao trabalharmos o cinema como tecnologia epistemológica e teórica nos 

Capítulos 2 e 3, respectivamente, analisamos situações educativas onde nos 

inserimos como formador. Portanto, quando trabalhamos os aspectos 

epistemológicos, teóricos e cinematográficos, relacionados com a História (e, 

em parte, com o Jornalismo) em um contexto de educação, estávamos também 

colocando em pauta momentos importantes em nossa formação como 

professor.

Assim, tanto do ponto de vista da formação (no curso de História 

e, posteriormente, no Programa de Pós-graduação em Educação) quanto do 

objeto (a interface cinema, história e educação), este trabalho de Tese, antes 

de tudo, revela a formação de um profissional da área de educação e o que 

mais o afeta em sua trajetória enquanto educador: a Tecnologia da Imagem – 

Cinema. Em síntese, observa-se que nossa formação docente esteve, 

diretamente, presa ao universo das tecnologias, já que nosso contato com o 

aparato teórico-metodológico do âmbito das práticas pedagógicas nasceu dos 

projetos que desenvolvemos enquanto professor e pesquisador relativos ao 
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cinema como forma de conhecimento em suas diversas categorias e 

problemáticas: tecnologia formadora, teórica e pertencente ao campo 

indeterminado.

Portanto, como professor em formação, inevitavelmente, 

escrevemos sobre determinadas situações formativas, que atestam o que 

somos enquanto profissional da área da educação e nossas perspectivas sobre 

o uso da tecnologia enquanto conhecimento: especificamente, a Tecnologia da 

Imagem – Cinema. Desse modo, ao analisar a interface cinema, história e 

educação, o que também se torna objeto e entra em cena são as perspectivas 

teóricas, epistemológicas e filosóficas do pesquisador e o quanto tais 

perspectivas constituídas ao longo de uma pesquisa contribuem para a sua 

formação.

Sendo um professor cuja formação coincide com os anos de 

pesquisa no Mestrado e no Doutorado, formado, antes de tudo, a partir do 

aparato da tecnologia, o cinema na sua relação com a História em um contexto 

educacional tornou-se relevante, quando o incorporamos em situações 

formativas que vivenciamos como educador e, conseqüentemente, quando 

passamos a analisá-lo nas linhas, páginas e capítulos deste trabalho. Assim, 

nossa relação com as tecnologias, mais especificamente com as Tecnologias 

da Imagem – Cinema, nos iniciou no educador que nos formamos e apontou os 

caminhos teórico-metodológicos essenciais para que estabelecêssemos 

nossas perspectivas para o ensino e a pesquisa e as inquietações humanas, 

éticas e pedagógicas norteadores de nossos objetivos e metas docentes. 
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Considerado, portanto, como acessório técnico em certas práticas 

docentes e não uma tecnologia formadora, percebemos o uso a-sistemático e 

das potencialidades epistemológicas, históricas e, conseqüentemente, 

educacionais do cinema. Nesse sentido, identificamos ainda um limite na 

prática educativa quando usa filmes no âmbito educacional, seja incorrendo, 

conceitualmente, em uma concepção restrita de filme histórico ou filme sobre 

jornalismo, ao não considerar as diversas interfaces do cinema com a história e 

com o jornalismo; seja, metodologicamente, no lugar pedagógico que reserva 

ao filme, não percebendo a função formadora do cinema em seu 

desdobramento epistemológico e problematizador; ou, de forma estanque, em 

sua visão cinematográfica no tocante a concepção de gênero. 

Então, que contribuições esta pesquisa lega aos estudos relativos 

à interface cinema, história e educação? Dentro do possível, evidenciamos as 

potencialidades epistemológicas, históricas e educacionais do cinema, 

inicialmente, analisando filmes e a prática educativa do professor de história. 

Assim, nosso trabalho apresenta elementos para a compreensão das 

possibilidades de inserção do cinema na educação para a História, bem como 

para as práticas pedagógicas que envolvem o ensino em comunicação social, 

já que refletimos também sobre as interfaces do cinema com o jornalismo – 

aspectos que nasce como um desdobramento conceitual, metodológico e 

teórico do nosso trabalho inicial sobre o caráter histórico da “Sétima Arte”. 

Enquanto tecnologia presa a uma situação de registro, o cinema 

se tornou um dos principais vetores de memória do Século XX – período 

marcado por grandes catástrofes, guerras, genocídios (documentados pelas 
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lentes de diversos diretores) e por uma “organização social do esquecer” 

(BURKE, 2000). Desse modo, o cinema se tornou uma necessidade urgente 

para a educação – sobretudo para os estudos históricos, porque, com todas as 

suas possibilidades documentais, é depositário do conhecimento sobre nossos 

ancestrais, guardião dos nossos erros não muito distantes e pastor de nossa 

memória visual. 

Na relação estreita com outros meios de comunicação – como o 

Rádio e a Televisão –, o cinema intensificou ainda mais suas potencialidades 

documentais. Do Rádio e da TV, respectivamente, os filmes incorporaram 

elementos que, a seu modo, contribuíram para uma maior inserção da História 

– como o som e a cor. Nesse sentido, conseguiu captar o ambiente sonoro e 

visual de uma época, de um lugar, de um povo. Por seu realismo, o cinema 

passou a ser utilizado como tecnologia educacional, tornando os educadores 

brasileiros pioneiros no uso de filmes no âmbito escolar. Apesar do tempo já 

decorrido, observamos que a prática educacional do professor de história (e 

demais educadores que fazem uso de filmes no contexto educacional) ainda 

não alcançou um estágio onde o cinema seja empregado como conhecimento 

formador.

Entretanto, o cinema não pode ser considerado apenas um 

instrumento complementar e ilustrativo, mas, sobretudo, uma tecnologia 

formadora, a partir da qual se atinge os objetivos educacionais. Primeiramente, 

porque os filmes introduzem novos objetos e fazem novas abordagens do 

processo histórico. Portanto, carrega um conhecimento que problematiza a 

história vigente e estabelece novos conhecimentos históricos. Por outro lado, 
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ainda há uma noção estanque de filme histórico, quando sempre encontra-se 

vinculado aos filmes de época e a falta de contato com outras possibilidades de 

intersecção do cinema com a história – como agente, reflexo e/ou documento. 

De certo modo, a utilização do cinema no âmbito educacional apenas sob o 

prisma da representação do passado dificulta a inserção do cinema como 

tecnologia formadora. Se, ao contrário, fossem considerados seus outros 

aspectos históricos, os filmes se apresentariam com uma maior dinâmica no 

contexto educativo, à medida que revelariam as “zonas de realidade não-

visíveis” dos seus enredos, personagens, diálogos e objetos captados. 

Este trabalho de Tese observou que nem sempre a forma dos 

gêneros, ficcional e documental, corresponde a sua função imediata. Tanto em 

um filme de ficção, quanto documental, impregnam-se caracteres da realidade 

e da imaginação, respectivamente. Desse modo, a ficção se torna 

documentário na mesma proporção que o documentário se torna ficção (ou 

objetividade construída). Cuidados que, no âmbito educacional, precisamos 

estar atentos enquanto profissionais em formação, ao utilizarmos o cinema no 

processo de ensino-aprendizagem. Portanto, como reflexo em nossa trajetória 

profissional que, por sua vez, permite a criação de espaços para outros 

professores em formação, perscrutamos o cinema como conhecimento, fonte 

histórica e gênero indeterminado. 

Dessa forma, o que também se conclui neste trabalho é que a 

compreensão das potencialidades históricas, epistemológicas e 

cinematográficas do cinema determinou nossa concepção prática sobre o uso 

de filmes (ou qualquer outra tecnologia educacional). Especificamente, que tal 
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concepção, necessariamente, precisa ultrapassar, em uma situação formativa, 

sua condição técnico-instrumental. Por isso, chamamos a atenção para (a) uma 

abordagem abrangente de filme histórico e filme sobre jornalismo, (b) o lugar 

do cinema no ato educacional como tecnologia formadora e (c) o gênero 

(ficcional e documental) como campo indeterminado – como, por exemplo, 

deixamos claro quando analisamos alguns projetos em estávamos inseridos 

como formador e orientador, a saber, na disciplina que ministramos no curso de 

Especialização em Ensino em Comunicação Social da UNEB e na elaboração 

do Catálogo de Filmes Históricos. 
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