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RESENHA 

Ver História: o ensino vai aos filmes 

Um convite ao debate sobre a História, o Cinema e o Ensino  

por Thiago de Faria e Silva* 

 

 

 

O lançamento do livro Ver História: o ensino vai aos filmes1 é uma importante 

contribuição para se enfrentar as várias barreiras enfrentadas pelos professores durante o 

trabalho com os filmes em sala de aula. Se, por um lado, há uma crescente utilização dos 

filmes nas escolas, por outro, é comum presenciarmos também certa resistência aos filmes. 

Muitas vezes, eles são vistos com desconfiança por diretores, coordenadores e professores, 

pois serviriam apenas como “entretenimento” ou como recurso emergencial para a falta de 

um professor ou qualquer outro imprevisto. Quando aceitos, os filmes sofrem ainda 

frequentes impedimentos. Não faltam questionamentos de ordem moral ou ideológica, como 

se eles falassem por si mesmos, sem a mediação crítica dos professores.  

Essas posturas, nem sempre defendidas abertamente, são muitas vezes maquiadas 

por interdições eternas das salas e aparelhos ou por imposições burocráticas infinitas, com o 

único objetivo de desencorajar o uso. E se há projetos envolvendo cinema, como os 

Cadernos de Cinema do Professor da Secretaria de Educação de São Paulo, analisados por 

Pedro Fernandes no artigo Filmes, interdisciplinaridade e escola pública, eles estão longe de 
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uma presença ostensiva no cotidiano escolar, seja pela ausência de recursos físicos e dos 

próprios materiais oficiais, que frequentemente não chegam às mãos dos professores, seja 

pela ausência de um debate sobre o uso do cinema na escola, sobretudo na rede pública, 

que atende alunos com menos condições de acessar os bens culturais e artísticos existentes.  

Dessa maneira, o livro contribui para se travar uma batalha em defesa de uma 

escola disposta e capacitada a incorporar e discutir a centralidade da linguagem audiovisual 

no mundo atual, o que se torna particularmente mais difícil, e ao mesmo tempo mais 

urgente, no caso das escolas públicas. O livro reúne 19 artigos de pesquisadores e 

professores atuantes nos mais diferentes níveis, desde a educação básica até o ensino 

superior.   

Embora o livro seja marcado pela diversidade de abordagens acerca do tema, 

podemos identificar uma concordância tácita sobre a urgência e a importância da discussão 

do cinema e do ensino de História em um mundo cada vez mais pautado por mídias digitais e 

pela linguagem audiovisual, preocupação que só cresceu desde os estudos pioneiros de Marc 

Ferro nos livros Cinema e História (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992) e A manipulação da 

História no ensino e nos meios de comunicação (São Paulo, Ibrasa, 1983). 

Sem cair no caminho fácil das diretrizes e do “passo a passo” explicando como usar 

os filmes em sala de aula, o livro reúne um rico e atualizado conjunto de discussões no 

âmbito das pesquisas acerca da relação entre História e Cinema sob a perspectiva do ensino 

de História. E sem a mágica das soluções fáceis, o livro oferece muitas questões, problemas 

e dúvidas ao professor e ao pesquisador em História.  

A primeira questão pode ser encontrada na escolha dos filmes analisados pelos 

autores. A diversidade de abordagens, temas e cinematografias (cinema americano, 

brasileiro, russo, etc.) aparece como um traço importante da seleção dos artigos e da 

concepção do livro, ao transparecer uma escolha teórica e metodológica que aposta no 

diálogo ativo entre o historiador e o filme analisado, não deixando espaço para uma fórmula 

ou teoria geral que preceda a experiência e a relação de cada historiador frente ao filme 

analisado, nem tampouco defina, a priori, quais filmes devem ser considerados mais ou 

menos históricos. 

Esmeralda Blanco analisa questões ligadas à História dos EUA e sua relação com os 

imigrantes a partir do filme infantil Fievel, um conto americano (1986), demonstrando que o 

professor/pesquisador em História é fundamental na formulação de questões acerca dos 

filmes, sejam quais forem, independentemente de sua vinculação maior ou menor aos 

gêneros considerados mais “sérios” e “profundos” ou do prestígio de seu diretor ou produtor. 

Igor Noboa realiza uma análise de filmes de ficção científica, sempre muito distanciados do 

conhecimento histórico por representarem uma ameaça às noções mais lineares acerca da 

verdade histórica. Sua discussão coloca os filmes Limite de Segurança (1964) e Dr. 

Fantástico (1964) em um intricado nó de tensões políticas e sociais dentro do imaginário da 

Guerra Fria. Ao estudar o filme Para Wong Foo – Obrigada por tudo! Julie Newmar (1995), 

Marcos Silva demonstra as possibilidades de reflexão sobre a intolerância e o preconceito. Ao 

lado dessas análises ancoradas em filmes americanos com grande circulação comercial, 

estão também estudos sobre filmes com escolhas narrativas diferentes, como cinema russo 
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de Eisenstein, estudado por Jorge Nóvoa; o cinema europeu de Bernardo Bertolucci de A 

estratégia da aranha (1970), trabalhado por José de Sousa Miguel Lopes; e, o filme brasileiro 

Terra em Transe, analisado por Maurício Cardoso.     

Outra importante questão desenvolvida pelo livro é a relação entre os filmes e alguns 

temas clássicos da historiografia, como o Descobrimento do Brasil ou a Revolução Francesa. 

Nesse caminho, Airton Cavenaghi realiza um balanço da recepção de O descobrimento do 

Brasil (1937) de Humberto Mauro, procurando desvendar as diferentes historicidades do 

filme, comparando a sua produção no bojo do nacionalismo dos anos 30 com o atual 

afastamento/esquecimento dos jovens em relação às estratégias narrativas e à problemática 

do filme. Rosangela Patriota (ao analisar Casanova e a Revolução, 1982), Heloisa Capel (ao 

refletir sobre A Odisseia, 1997) e Maria Luiza Corassin (ao pensar o filme Gladiador, 2000) 

também buscam um diálogo comparativo entre os filmes e as discussões historiográficas 

existentes sobre temas tão caros aos historiadores. Quais devem ser os parâmetros de tal 

diálogo? Há um caminho seguro para fazê-lo ou ele será diferente para cada filme analisado?  

Para discutir essa questão, Robert Rosenstone, no início do Capítulo 2 de Visions of 

the Past: the challenge of Film to our Idea of History2, cita uma carta de 1935 do professor 

Louis Gottschalk da Universidade de Chicago endereçada ao presidente da Metro-Goldwyn-

Mayer (MGM). Na carta, o professor sugere que o cinema, ao tratar do passado, deve se 

adequar aos altos padrões de rigor exigidos pela ciência histórica, contratando um 

historiador para revisar o filme antes de lançá-lo. Desse exemplo, sobressai-se uma noção 

de História que subordina o cinema aos procedimentos e limites de uma História definida por 

seu caráter científico. Décadas após a carta, mudaram não só as visões dos historiadores 

acerca do significado dos filmes, mas, principalmente, mudaram os parâmetros de discussão 

acerca das tarefas e procedimentos do conhecimento histórico. Dessa maneira, os textos 

fornecem, em seus estudos de caso, respostas interessantes a essa questão, sem cair em 

um dualismo responsável por impor uma hierarquização entre historiografia e narrativa 

fílmica, como se a questão fosse decidir quem deve servir de parâmetro de verdade sobre 

uma questão em comum. Dentre as respostas possíveis, que justificariam a prática do 

diálogo entre os filmes e a historiografia, pode-se citar a chance de reconhecermos, nas 

pesquisas sobre cinema e nas aulas de História, o filme como uma construção discursiva, 

inserida dentro de um mundo de relações sociais e históricas, atendendo a disputas de 

poder, em íntima relação com o passado, o presente e o futuro. E esse diálogo também traz 

ganhos para a reflexão sobre a História na medida em que o diálogo entre os filmes e a 

historiografia pode adensar o debate acerca de uma questão, não para corrigir a 

historiografia, mas para dialogar com ela, já que as reflexões teóricas sobre a História ao 

longo do século XX consolidaram procedimentos de pesquisa e preocupações com as fontes 

históricas, mas sem a mesma segurança na armadura da ciência nutrida pelos historiadores 

do século XIX e do início do XX, como o professor Gottschalk. Assim, o diálogo entre filme e 

historiografia pode se traduzir em um enriquecimento da discussão acerca do tema proposto, 
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sem a crença positiva de que o conhecimento histórico ou as lentes do cinema podem ser 

guardiões de uma suposta verdade histórica única e absoluta. 

Outra questão importante ensejada pelos artigos, que termina por se relacionar às 

anteriores, refere-se ao modo como os historiadores devem abordar e analisar um filme. 

Qual o papel dos historiadores no âmbito dos estudos sobre o cinema, principalmente se 

pensarmos nas especificidades do olhar do historiador que, cada vez mais, divide espaço 

com as análises de outras áreas das ciências sociais (antropologia, sociologia, geografia, 

filosofia, psicologia etc.) e das ciências da comunicação (jornalismo, cursos de audiovisual, 

mídias etc.)? Como alerta o texto de apresentação, o livro vê com bons olhos o contato com 

as demais áreas: “Não estamos num campo de disputa com outros profissionais 

(Comunicação, Estética, Educação etc.) que se interessam por filmes: o saber e o ensino são 

para todas as especialidades” (p. 13). Ainda sim, esse contato proveitoso não apaga a 

necessidade dos historiadores refletirem sobre o seu olhar particular sobre o cinema. O 

historiador e/ou professor de História deve contextualizar o filme ou, pelo contrário, deve 

buscar as diferenças e as tensões do filme em relação ao seu presente? Seria possível tecer 

uma análise preocupada em reconhecer similitudes em relação ao filme e seu presente, 

contextualizando-o e, ao mesmo tempo, apontando tensões, não reduzidas a um contexto? 

Os artigos procuram cada um a seu modo, desenvolver suas reflexões em todos esses 

caminhos, demonstrando suas potencialidades, dilemas e conquistas de pesquisa. 

Alguns artigos desenvolvem o diálogo entre a História e os filmes sob a perspectiva 

que concede maior destaque a uma análise interna da obra cinematográfica, isto é, uma 

análise centrada na estrutura narrativa do filme. Maurício Cardoso (ao analisar Terra em 

Transe, 1967), como ele destaca, propõe-se a pensar a “interação entre forma artística e 

certos conteúdos do mundo social” (p. 40) em um movimento contrário ao esforço de 

contextualização do filme em seu presente de realização, como, por exemplo, o estudo dos 

filmes Carlota Joaquina (1994) e O que é isso, companheiro? (1997) realizado por Alcides 

Freire Ramos. Embora esses caminhos analíticos se apresentem, à primeira vista, como 

opostos, eles se constituem como possibilidades de análise no diálogo entre a História e o 

Cinema e, ao que parece, a escolha de um caminho ou de outro deve ser orientada pela 

relação de interpretação de cada um dos filmes analisados: um filme pode propiciar uma boa 

questão teórica para se pensar a História a partir da complexidade de sua estrutura 

narrativa, enquanto outro pode se destacar pelo seu aspecto documental, dentro de um 

conjunto de ideias e relações de poder de uma determinada época.  

No ensino de História, o mesmo problema se coloca ao professor. Igor Noboa 

salienta, em seu artigo, a centralidade do professor na concepção e na condução da 

discussão entre Cinema e História em sala de aula e destaca algumas das principais 

abordagens usualmente praticadas pelos professores: 1ª) o filme como complemento de um 

conteúdo já trabalhado de outras formas em sala de aula; 2ª) o filme como ponto de partida 

para a discussão; 3ª) o filme como criação de um referencial visual; e 4º) o filme com o 

objetivo de criação de um repertório cultural. Alcides Ramos, ao citar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (5ª a 8ª séries – História), chama atenção também para o papel 

central do professor na discussão dos filmes, vendo-os como documentos históricos e como 
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construções, corroborando a abordagem sugerida pelos PCNs: “Todo o esforço do professor 

pode ser no sentido de mostrar que, à maneira do conhecimento histórico, o filme também é 

produzido, irradiando sentido e verdades plurais” (p. 117). A partir dessas possibilidades, o 

livro compartilha uma série de experiências didáticas com os filmes, permitindo que o leitor 

(professor e pesquisador) encontre elementos para pensar e compor um trabalho em sala de 

aula a partir de suas condições de trabalho e de sua relação com os alunos. 

Em tempos de culpabilização do professor por todas as mazelas da educação pública 

sob a alegação recorrente da “má formação”, o livro parece contrariar o coro corrente e 

apostar na valorização da autonomia do professor e na sua capacidade de exercer com 

responsabilidade e com excelência a sua autonomia criativa, cada vez mais cerceada pela 

imposição dos currículos oficiais e de materiais apostilados, como os Cadernos do Professor e 

Cadernos do Aluno da rede estadual paulista, materiais que seguem o modelo 

homogeneizante das apostilas concebidas pelo ensino privado.  

Como alertam os organizadores no texto de apresentação, o ensino surge como uma 

abordagem ampla, que vai desde a ideia de que “todo filme ensina algo” até a discussão 

sobre a inserção do cinema no ensino de História, desde a educação básica até a formação 

de professores no ensino superior (tema discutido nos artigos de Elaine Lourenço & Fábio 

Franzini e no artigo de Selva Guimarães & Iara Guimarães, ambos sobre o filme Narradores 

de Javé, 2003) passando inclusive pelos cursos de extensão aos moradores de comunidades 

quilombolas e moradores Kalunga de Cavalcante (Goiás), como discute o texto Vestígios 

fílmicos: memórias de fazeres narrativos no ensino da História (Narradores de Javé) de 

Nancy Alessio Magalhães. 

Com grande riqueza de abordagens acerca da relação entre Cinema, História e 

Ensino, o livro é um convite aos professores, pesquisadores e alunos de graduação em 

História que queiram, também, entrar nessa discussão e realizar pesquisas, artigos e aulas 

envolvendo História e Cinema. Um trecho do artigo de Regina Ilka Vieira Vasconcelos sobre o 

filme Pro dia nascer feliz (2007) sintetiza bem o esforço do livro, ao procurar fomentar 

discussões e possibilidades ao ensino de História, sem corroborar com os frequentes 

diagnósticos catastróficos em relação ao ensino:  

ensinar a pensar historicamente envolve a defesa do caráter social da 
produção do conhecimento e o trabalho do pensamento reflexivo em torno 
de diferentes possibilidades de leitura e interpretação da experiência social, 
em um trabalho conjunto entre professores e alunos a partir de seus 
posicionamentos sobre seu próprio presente, no sentido de superarem o 
senso comum e construírem uma inserção enquanto produtores também de 
conhecimento na medida de suas escolhas acerca de temas, épocas, 
questões e materiais a estudar(p. 298).  

  


