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Depois que os irmãos Lumière inventaram o cinema há um século, é possível que eles 
tenham pensado que este engenho viesse a se tornar objeto de especial atenção de historiadores e 
outros pesquisadores das ciências humanas. É até possível que tenham pensado que a produção de 
imagens exibidas numa tela viesse a ter a sua cronologia registrada pelo historiador, mas com muita 
dificuldade imaginariam que o cinema fosse adquirir uma importância tão grande para a história e para 
os historiadores a ponto destes cunharem a expressão cinema-história. Os historiadores, por sua vez, 
na época da fundação do cinema, estavam mergulhados na concepção positivista, atualizada na França 
por Langlois e Seignobos, para a qual "a história só se fazia com documentos". O documento, para a 
mentalidade de então, era sobretudo o escrito, ponto de partida e de chegada para a reconstrução do 
fato histórico. Eles foram incapazes de mudar suas concepções, não somente no que concerne à 
história, mas também à documentação. 

É verdade que, desde as primeiras filmagens realizadas por Louis e Auguste Lumière, em 
1895 — operários saindo de sua fábrica —, o cinema se casa indissoluvelmente com a história. No 
mesmo ano, na Exposição Etnográfica da África Ocidental, Felix Régnault exibiu, provavelmente, o 
primeiro documentário da história do cinema. No entanto, somente nos anos sessenta e setenta do 
nosso século é que começou a se afirmar uma nova concepção que admitia tratar a história, enquanto 
processo, utilizando o filme como documento. Na França, no campo da historiografia, este movimento 
foi liderado por Marc Ferro, não por acaso, historiador da Primeira Guerra Mundial e da Revolução 
Russa, no bojo de um movimento científico e cultural que trazia, em alguma medida, os reflexos do 
movimento cinematográfico da Nouvelle Vague, que, junto com outros movimentos que apareceram 
no pós-guerra — como o neo-realismo italiano ou o cinema novo brasileiro —, consolida 
definitivamente o cinema, já não mais apenas como fonte de divertimento, mas como expressão 
artística a mais completa. 

Quando o historiador passou a observar o filme, para além de fonte de prazer estético e de 
divertimento, rapidamente ele o percebeu como agente transformador da história e como registro 
histórico. Neste momento, tornou-se inevitável a cunhagem do binômio cinema-história. Este busca 
traduzir a importância que a relação cinema-história adquiriu ao longo do século XX, mas é muito 
breve para dar conta dos problemas teóricos e epistemológicos que a relação impõe. É possível 
afirmar que, desde que a história foi fundada por Heródoto e Cia., nunca nenhum elemento ou agente 
histórico foi tão importante a ponto de ter a sua designação associada à palavra história. Nenhum 
documento se impôs tanto, de tal modo a fazer jus a uma elaboração teórica, como ocorreu com o 
filme. Este, para o cientista social, para o psicólogo e para o psicanalista, passou a ser visto como um 
modelador de mentalidades, sentimentos e emoções de milhões de indivíduos, de anônimos agentes 
históricos, mas também como registro do imaginário e das ações dos homens nos vários quadrantes do 
planeta. 

É necessário, portanto, o reconhecimento de que todas essas facetas se impõem à observação 
das diversas disciplinas denominadas de ciências humanas, incluindo aí também a centenária 
psicanálise. Mas foi particularmente com a história1 que o casamento do cinema parece ter-se 
consolidado melhor. A história enquanto processo produziu o cinema que reproduz o processo real 
(ainda que às vezes surrealisticamente). Esta memória passa a ser fonte de conhecimento sobre a vida, 
um manancial inesgotável para o estudo de inúmeros aspectos do processo histórico de há um século. 

O filme, ficção ou realidade, é por conseguinte um documento histórico da maior 
importância! Logo no início do século, ele passou, voluntariamente, a ser utilizado como instrumento 
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de registros. Se a cena que aparece em vários documentários sobre os festejos dos trezentos anos da 
dinastia dos Romanov exemplifica as primeiras tentativas sistemáticas de registrar eventos históricos 
através de películas cinematográficas, a Primeira Grande Guerra Mundial só fez exacerbar tal prática. 
Este trágico acontecimento histórico, como por ironia, promoveu sua documentação visual, 
inicialmente para possibilitar as discussões acaloradas dos "magníficos e heróicos senhores generais" 
em seus confortáveis gabinetes, para permitir o conhecimento das armas dos inimigos e os efeitos que 
as suas provocavam nas trincheiras adversárias e para exibir o "noticiário" na retaguarda, junto à 
nação e aos seus aliados. 

O fenômeno do cinema se transformou assim, rapidamente, em um excelente meio para 
dominar corações e mentes, criando e manipulando as evidências, elaborando uma realidade que quase 
nunca coincide objetivamente com o processo histórico que pretende traduzir. A realidade-ficção do 
cinema promove, de fato, as leituras e interpretações das camadas sociais que, direta ou indiretamente, 
controlam os meios de produção cinematográfica. Estes se tornaram, ao longo do século, um dos mais 
eficazes instrumentos promotores de substância ideológica homogeneizadora da dominação do capital 
nas diversas nações e no mundo, a ponto de se usar, de mais a mais, em alguns meios científicos e em 
diversas latitudes/longitudes, já não mais tanto a idéia do consenso, mas a noção do "pensamento 
único", para acentuar a ação dominadora dos meios de comunicação hoje. 

Assim, se não bastasse a importância do cinema-divertimento, do cinema-arte e, da mesma 
forma, do cinema-documentário como laboratório para a investigação do historiador, é preciso 
examinar a fundo o cinema como veículo de ideologias formadoras das grandes massas da população 
e que pode ser utilizado, com plena consciência de causa, como meio de propaganda. Além disso, é 
preciso examinar o impacto avassalador da televisão e do videocassete como prolongamentos do 
cinema e todas as outras formas de comunicação audio-visual que derivaram, em grande medida, do 
cinema. 

O que se desenvolve a seguir é um convite para que um tal estudo venha a se desenvolver de 
modo mais sistemático. Mas é também um combate a todas as manifestações preconceituosas que 
ainda formam o métier do historiador, quer seja na seleção das fontes, quer seja no que concerne à não 
utilização do tempo presente como digno de ser objeto de estudo, ou ainda no que diz respeito ao que 
se convencionou chamar de colaboração interdisciplinar, assim como à fusão de seus métodos 
particulares. É um combate aberto à cooperação com todas as formas de se buscar reconstruir o 
processo histórico, a exemplo daquela que utiliza o método da história oral, o da psicologia e o da 
psicanálise. 

O historiador não pode esquecer o quanto o historicismo e a cronologia são indispensáveis 
ao seu trabalho, sem fazer concessões àqueles que confundem a história com a filosofia da história e 
que desprezam a importância dos documentos como elos de mediação entre as manifestacões 
fenomênicas dos acontecimentos e as estruturas que as condicionam. Ele também não pode negar a 
importância das generalizações teórico-científicas como momentos importantes do processo de 
conhecimento do real-histórico e da sua exposição inteligível. Não se trata de recusar a legitimidade 
dos velhos objetos, como os da história econômica por exemplo, cedendo aos modismos editoriais e 
acadêmicos. Porque, se é absurdo fazer-se apenas história econômica, é mais absurdo ainda deixar de 
fazê-la, criando uma oposição artificial entre ela e a história social, cultural ou a chamada história das 
mentalidades. Se existe um ponto dialético na vida, na história real, que permite pensar-se em 
diferenças de qualidade, é preciso admitir-se que tais diferenças são difíceis de ser percebidas, mesmo 
pelo "olho clínico" do historiador. Onde começa ou termina a produção e a reprodução da vida mental 
ou material? Trata-se de aplicar, de forma radical, a concepção e o método da totalidade contraditória. 

As películas e o conhecimento histórico 

O lazer, a estética e a didática dos filmes não podem fazer negligenciar o valor intrínseco 
destes como fonte do conhecimento histórico e como agentes da história. Certamente, os leitores mais 
recalcitrantes em reconhecer o valor heurístico dos filmes mudarão de opinião ao se deixarem penetrar 
por alguns argumentos que aqui serão apresentados, frutos da convivência de historiadores e 



pesquisadores das humanidades com o fenômeno do cinema ao longo do século XX. Mas, se depois de 
concluída esta leitura e se os argumentos expostos não forem capazes de mudar a atitude dos 
interessados, restará como consolo o fato de que um tal estado de espírito tem precursores ilustres. 
Este foi o caso do historiador Louis Gottschalk, professor da Universidade de Chicago que, em 1935, 
se dirigiu ao presidente da Metro-Goldwyn-Mayer da seguinte forma: 

Na medida  em que o cinema toma temas históricos com tanta freqüência, se há 
de sentir obrigado — diante dos profissionais da matéria e da própria 
disciplina — a ser mais preciso. Nenhuma película de natureza histórica deve 
oferecer-se ao público até que um reputado historiador a tenha criticado e 
corrigido2. 

Na verdade, boa parte dos historiadores — senão a maioria — ainda pensam assim. 
Argumentam que o filme de motivação histórica distorce o passado, trivializando-o, quando não o 
falsifica, fazendo verdadeira tábua rasa do passado e desprezando completamente a historiografia e a 
própria história. A verdade é que o fenômeno do cinema cria uma outra história contra a qual os livros 
não podem muita coisa, se se considerar o condicionamento da visão das massas. Este fenômeno é tão 
mais sério se se observar o alcance da televisão e, mais recentemente, do videocassete em todo o 
planeta. 

Na década de 70, mais precisamente em 1974, as edições Gallimard publicaram um conjunto 
de três volumes, dirigido por Jacques Le Goff e Pierre Nora3, que pretendiam dar uma mostra das 
novas tendências da pesquisa histórica, em particular na França. Obra coletiva e multifacetada, 
tributária da assim denominada Escola dos Anais, é, por natureza, herética à qualquer ortodoxia. Esta 
perspectiva marca a prática da chamada Nova História que, dentre outras características, se tem 
pautado não somente por uma tendência a buscar objetos inusitados e exóticos para as suas 
investigações — que de mais a mais realiza o diagnóstico de Paul Veyne quando afirma que "a 
história não é outra coisa senão literatura bem informada" —, mas também por uma espécie de 
ecletismo exacerbado que somente a imaginação bem pensante permite considerar como possível em 
uma escola historiográfica. É necessário afirmar, entretanto, que não é preciso renunciar ao combate 
pelo estatuto científico da história para adotar-se o "pressuposto metodológico" que a literatura 
afirmou desde o início de sua existência. Marx, ainda no século XIX, adotou como leit motiv de sua 
curiosidade científica a famosa máxima de Sheakspeare: "nada que é humano me é estranho". É 
preciso frisar que não se trata muito menos de renunciar à dimensão estética da obra historiográfica, 
como bem afirmou Mehring, numa perspectiva retomada por George Haupt4. Certamente, 
cientificidade não pode ser sinônimo de texto pesado ou sem beleza formal que se restrinja ao estudo 
de determinados temas e períodos. Mas é verdade também que existe uma diferença muito grande, no 
que diz respeito à motivação inicial, entre a literatura e a historiografia. O historiador pretende, 
escrevendo com cuidados estéticos ou não, apreender e decifrar o seu objeto, os fenômenos sobre os 
quais se debruça, enquanto esta não é, necessariamente, a perspectiva da literatura. 

 Na apresentação da coletânea História: novos problemas, novas abordagens e novos 
objetos, acima referida, afirma-se algo considerado hoje uma verdade absoluta: "o domínio da história 
não encontra limites e sua expansão se opera segundo linhas ou zonas de penetração, que deixam 
entre elas terrenos cansados e ainda baldios"5. As fronteiras que separam a história das outras 
disciplinas, como a antropologia, a psicologia ou a sociologia, tornam-se cada vez menos rígidas. 
Cada vez mais, a academia se curva — sem admiti-lo — diante de uma idéia que já havia sido erigida 
no século XIX por Marx:: "tudo é história". A diferença fundamental é que para ele, tal pressuposto 
não conduzia ao ecletismo irracionalista que hoje predomina em certos meios acadêmicos, mas 
constituía-se em um pressuposto ao mesmo tempo epistemológico e ontológico. 

Se o objeto das nossas reflexões é indivisível na sua diversidade, por que então não assumir 
até as últimas conseqüências, em nossa démarche produtora e difusora de conhecimentos, este 
pressuposto? Por que deveria ser então o filme um documento indesejado, ignorado e negligenciado? 
Porque a linguagem do cinema seria ininteligível e de interpretação incerta, diriam alguns renitentes. 
Não obstante, como bem lembrou Marc Ferro na referida obra coletiva: "esta explicação não pode 



satisfazer a quem conhece o infatigável ardor dos historiadores, encarniçados em descobrir novos 
domínios, em considerar como essencial o que estimavam até agora sem interesse"6. 

A cientificidade não será necessariamente assegurada pela escolha prévia de zonas 
permitidas e pela delimitação de zonas proibidas à ciência histórica em construção. O que ocorre 
muitas vezes é, na realidade, uma rejeição a esta perspectiva que se adota mais ou menos 
conscientemente e que tem causas múltiplas e complexas. Mas sabe-se que a história-conhecimento 
também tem a sua própria história. Ela sempre se achou condicionada socialmente pela ideologia 
dominante de sua época e pelos interesses conscientes ou inconscientes que perseguem os 
historiadores. Em função desses fatores, muitas fontes são deixadas de lado. Os documentos são assim 
submetidos a uma hierarquia tão real como a que de fato existe na sociedade. 

Nada é acidental, nem nada ocorre fortuitamente na história. É exatamente esta certeza que 
faz com que historiadores dedicados aos períodos mais remotos ou aos chamados "povos sem história" 
concedam uma importância extraordinária ao aparentemente mais insignificante vestígio da ação 
humana, produzindo muitas vezes uma historiografia quase hipotética, suposta por muitos irrealizável. 
Neste sentido, o historiador é também um artista e, na maioria das vezes, mesmo munido das mais 
ricas séries documentais, ele é obrigado a utilizar também a imaginação pura para tentar reconstruir 
aspectos do passado. O cotidiano de Atenas na sua mais remota antiguidade ou a vida dos Incas na era 
pré-colombiana poderiam ser exemplos de objetos difíceis de serem tratados historicamente sem uma 
grande dose de imaginação. 

Sendo assim, o trabalho cinematográfico se confunde, numa certa medida, com o trabalho 
do historiador, mesmo quando o leit motiv do diretor de cinema não é exclusivamente histórico-
científico. O que dizer de uma obra como Missing de Kosta-Gravas? A principal motivação do autor 
não é necessariamente a fidelidade dos fatos, nem muito menos a sua reconstituição. A idéia originária 
do filme é a necessidade de refletir sobre as conseqüências da implantação de uma ditadura militar em 
um país capitalista como o Chile, no que tange às diversas classes sociais. Para alcançar tal objetivo, o 
autor precisou reconstruir alguns aspectos importantes que envolveram esses eventos reais. Então, 
tudo passa a ser importante. Isso é verdadeiro não apenas para os filmes que retratam a realidade com 
o máximo de fidelidade, a exemplo de O Nome da Rosa, que pôde contar com a colaboração de uma 
importante equipe de medievalistas, dirigida pelo renomado historiador Jacques Le Goff. 

Um gesto, as pessoas nas ruas, o estilo dos edifícios, o interior das casas, a indumentária dos 
personagens em um bar, a expressão de seus rostos, tudo tem a sua importância exatamente porque 
constituem a matéria de uma outra história, distinta da história narrada. "É preciso considerar a 
história a partir das imagens", diria Ferro. Não procurar nelas apenas a confirmação ou a negação de 
um outro saber, o da tradição escrita. Para considerá-las tal qual, ainda que seja para evocar outros 
saberes, ou para captá-los melhor, faz-se necessário associar o produto cinematográfico ao mundo que 
o produz. A hipótese da qual se parte é que o cinema é história, imagem ou não da realidade, 
documentário ou ficção. O postulado que a forma é o de que as crenças, as intenções, ou seja, o 
imaginário humano, tudo faz parte da história. 

No entanto, não é a obra de arte em si, nem a história desse gênero artístico que estão em 
jogo. Para a análise historiográfica que não pretende realizar a história da arte, a obra não precisa 
necessariamente ser considerada na totalidade da relação forma e conteúdo. Extratos e séries de um 
filme podem ser objetos importantes da crítica histórica. Da mesma forma que nos documentos 
escritos, nas películas, o investigador não consegue apreender imediatamente todos os significados 
intrínsecos do filme. Isso permite que ele encontre, por aproximações sucessivas, seus conteúdos 
latentes ou mesmo aqueles que escaparam inconscientemente ao seu realizador. E, assim, o filme 
transforma-se em documento, em fonte de conhecimento. Seu valor será tanto mais reconhecido 
quanto mais rapidamente ele assim for tratado. Para isso, é preciso criar uma nova mentalidade. É 
indispensável tratar o cinema como fonte para o conhecimento.  



O filme como agente da história 

Salvo engano, o grande pioneiro na tentativa de relacionar o estudo dos filmes ao da história 
foi o alemão Kracauer, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, estudos específicos sobre 
cinema-história, sobre sua correlação e seu poder de abrangência vêm sendo desenvolvidos, de modo 
mais sistemático, desde os anos 60, por centros de estudos estrangeiros. O mínimo que se pode 
deduzir desses estudos é que as películas cinematográficas demonstram, de modo incontestável, desde 
o início da história do cinema, a sua eficácia como instrumento formador de consciências e a sua 
função como agente da história.  

Esse processo nunca foi uma via de sentido único. A difusão do cinema ajudou no sentido 
da constituição de uma mentalidade cada vez mais urbano-industrial, moderna, "civilizada", mas não 
necessariamente adquiriu a função emancipadora, dotando o homem de uma maior consciência 
histórica. A disseminação do civilismo — oriundo dos processos fundadores do Estado moderno e das 
revoluções ditas liberais —, que encontrou no cinema um veículo de especial importância, visa não 
apenas a manutenção do status quo, mas também produzir e reproduzir as novas relações sociais, 
econômicas e políticas, em condições de máxima eficiência. O resultado é que a mentalidade 
produzida pelo cinema, em geral, não é o fruto de uma verdadeira consciência histórico-objetiva. Ela 
é, direta e/ou indiretamente, conseqüência da consciência social dos indivíduos detentores da 
propriedade privada dos meios de produção da cultura cinematográfica. 

O passado projeta-se sobre o presente e inversamente. Isto é verdade no domínio do ser 
social tanto quanto naquele da produção de conhecimento. Mas impõe-se a questão a saber: precisam 
os homens de auto-conhecimento para enfrentarem o devir histórico e continuarem existindo ou a 
produção historiográfica é apenas o resultado de um saber desinteressado e, no máximo, 
insaciavelmente curioso? 

Não parece ter sido esta última a opinião da legião dos seguidores de Heródoto. A história 
enquanto processo necessitou da história enquanto consciência e o combate pela construção da 
história vem sendo um caminho longo e tortuoso. A necessidade de auto-conhecimento e de 
conhecimento da vida e do mundo, nas suas mais diversas formas de manifestações, se mostrou como 
o resultado de uma pulsão tão irracionalmente incontrolável pelo saber como a necessidade de lutar 
para sobreviver, de agir para transformar numa determinada direção. Mas, quando as formações 
sociais se complexificam, reproduzindo ampliadamente a divisão social do trabalho, separando 
radicalmente os processos da reprodução da vida material daqueles relativos à vida intelectual, um 
elemento a mais se desenvolve com vigor (e não de modo inteiramente consciente), tornando ainda 
mais intrincado os mecanismos de reconstrução ideal do real histórico-concreto: é inevitável 
denominá-lo de ideologia. A sua presença é o resultado de visões da história elaboradas não apenas 
por indivíduos, mas por seres-sociais portadores de uma identidade de grupo, de estamento, de casta, 
de classe social e de nação. Em geral, estas visões são hegemonizadas pelas opiniões, pelos olhares e 
pela ideologia das classes sociais (e das nações) dominantes, hegemonizando também as visões dos 
vencidos. 

Entretanto, é também verdade que essas complexas relações não ocorrem mecanicamente e 
possibilitam brechas por onde o olho mais objetivo do historiador e dos pesquisadores das 
humanidades, pode olhar. E se, por natureza de classe e instinto, mas também por consciência, os 
setores hegemônicos das sociedades têm receio deste olho científico — o que torna ainda mais 
explosivas as conseqüências das suas iluminações e revelações sobre o passado e o presente — esses 
mesmos setores não podem prescindir de sua auto-imagem histórica. Precisam, portanto, do trabalho 
dos historiadores e cientistas sociais, dos filósofos, ideólogos e comunicadores e, por conseguinte, de 
construir e reconstruir permanentemente a sua auto-imagem. Precisam, portanto, também, daqueles 
que traduzem essa auto-imagem para as telas, sobretudo, quando nelas são exibidos documentários ou 
filmes de motivação histórica. 

Se se considerar o alcance massificador da comunicação, promovido através das películas, 
seja na sala escura dos cinemas ou através dos televisores, o problema da ação da ideologia dominante 
adquire ainda uma maior importância. Foi também como conseqüência desse fato incontestável que as 
"fábricas de ilusões" se desenvolveram tanto no século que finda. Dentre outras razões, esta seria 



suficiente para que a sensibilidade dos historiadores encontrasse aí terreno fértil no combate pela 
reconstrução da saga do século XX. 

Diante disso, os filmes podem e devem ser tratados como documentos para a investigação 
historiográfica do mesmo modo que a literatura, a pintura, a arquitetura e os monumentos. Para a 
ciência histórica, o fenômeno cinematográfico assume uma dimensão ainda mais importante que o da 
literatura. Isto foi demonstrado, de modo irrefutável pela experiência do século. O cinema tornou-se 
um insubstituível instrumento de produção e difusão, não de consciência real, muito menos de ciência, 
mas de massificação de ideologia mantenedora do status quo. Isso pode, sem dúvida, ser 
exemplificado pela emergência de dois importantes fenômenos históricos do século XX: o nazi-
fascismo e o stalinismo. Seguramente também é o que ainda ocorre através da ação da maior fábrica 
de ideologia que já se conheceu até, pelo menos, o advento da televisão: a indústria cinematográfica 
dos Estados Unidos ou, simplesmente, Hollywood. 

Desse modo, ao tratar o filme como agente ou como fonte, o historiador terá que fazer face 
ao complexo e fundamental problema da reconstrução do real, seja no nível das relações sociais, seja  
no nível da psicologia social, das chamadas mentalidades ou do imaginário, ou ainda das articulações 
destas com a ideologia e com as relações sociais de uma determinada sociedade. O enfrentamento 
destas questões exige, ao mesmo tempo, uma preparação não apenas histórica, mas também teórica, 
capaz de abordar o fenômeno da ideologia, não apenas no que concerne à sua ação obscurecedora, 
vendedora de ilusões, mas também no que diz respeito à sua capacidade de inversão na ordem de 
causa e efeito dos fenômenos do real. 

Sobre a possível função didática do filme 

A função didática da relação cinema-história se consubstancia na utilização de um novo 
método aplicado ao ensino: o uso da linguagem cinematográfica como instrumento auxiliar de 
formação histórica, com a finalidade de integrar, orientar e estimular a capacidade de análise dos 
estudantes. Do ponto de vista didático, trata-se de utilizar películas já existentes como fontes para a 
discussão de temas históricos, de analisar o cinema como agente da história e como documento e, 
mais ainda, de preparar estudantes para a pesquisa. 

Sem dúvida alguma, a resistência para exergar no filme, histórico ou não, um instrumento 
didático da maior eficácia é ainda grande. Isto ocorre por várias razões que encontram no imobilismo 
conservador das instituições acadêmicas um terreno fértil7. A escola e a universidade acompanham, 
com dificuldade, a revolução tecnológica processada durante a contemporaneidade. Olhos mais 
inteligentes, porém, como os de David Griffith — não por acaso um grande produtor de ideologia —, 
há muito, compreenderam o absurdo que é negar tão absoluta evidência. Será, portanto, o próprio 
Griffith, em quem as camadas dominantes americanas encontraram um grande servidor, que afirmará: 

Chegará um momento em que às crianças nas escolas se lhes ensinará tudo 
através dos filmes. Nunca mais se verão obrigadas a ler livros de história8. 

A observação de que o ensino de história acompanha com muita dificuldade a revolução 
tecnológica deve ser completada pela constatação de que, de algum modo, esta mesma revolução 
chega à "escola da vida",  que se desenvolve para além dos muros institucionais. A leitura dos livros 
de história é indispensável para a formação da população estudantil. Porém é mais fácil fazê-la 
deleitar-se com imagens em movimento, o que aliás ela faz, quer se queira ou não. Portanto, a didática 
inteligente deve-se apoderar da motivação provocada pelos filmes para levar os estudantes à polêmica 
e ao aprofundamento das leituras. 

Na conjuntura em que hoje se vive, são mais que legítimos os anseios das comunidades 
docentes e discentes (quando a revolução promovida pelos meios de comunicação e informação impõe 
que se fale na meta-realidade virtual e em educação à distância) por uma reestruturação curricular que 
está em andamento com muito descompasso em relação às transformações tecnológicas. Mas a pedra 
de toque dessa renovação — que deve incluir nos cursos de história não somente disciplinas ligadas à 



perspectiva da informatização das pesquisas mas também à utilização dos meios audios-visuais 
disponíveis, incluindo, é claro, os filmes —, só pode ser a idéia de que, se a história é um processo 
vivo, assim também deve ser o seu estudo. Necessário se faz uma ligação visível do ensino histórico 
com o real, com o presente vivo, dando-lhe ainda uma determinada utilidade social, em função do 
atraso metodológico a que tem sido submetido até agora. A visão da história como um corpo inerte, 
morto, como coleção de séries de nomes, datas e acontecimentos, precisa ser superada por uma outra 
mais larga, de uma visão mais abrangente, mais conectada com o dia-a-dia, mais aberta às 
transformações ocorridas no mundo. A introdução do cinema como instrumento de apoio ao processo 
de aprendizado possibilita uma primeira ruptura nesse sistema acadêmico. Através da utilização de 
fitas cinematográficas como recurso didático, estaríamos lançando mão de um dos mais poderosos 
meios de comunicação e também utilizando uma linguagem absolutamente atual. É inegável o alcance 
e a popularidade adquiridas pelo cinema nos dias de hoje, a ponto dele ter-se tornado um dos 
elementos centrais da vida cultural, intelectual e informativa do homem moderno. 

Mas é preciso estarmos conscientes da complexidade que envolve esta linguagem. Esta 
consciência nos impõe uma questão de fundamental importância: que tipo de filmes poderíamos 
utilizar como objeto das nossas atividades pedagógicas voltadas para a pesquisa e o ensino da 
história? A resposta a esta questão deveria ser a mais abrangente possível porque, em última análise, o 
conteúdo do filme, do mais hermético ao mais excêntrico, tem as suas relações com a realidade e, 
portanto, com a história. Mas, no caso particular do professor de história, é necessário refletir acerca 
do público com o qual trabalhará e dos seus objetivos. O que se deve pretender não é, 
necessariamente, transformar estudantes em conhecedores da sétima arte (objetivo que seria, 
seguramente, o de um curso de belas artes) nem, muito menos, torná-los cinéfilos inveterados, mas 
utilizar o extraordinário fascínio do cinema para despertar e desenvolver neles o gosto pela 
interpretação e pela polêmica, componentes indispensáveis à formação tanto de quem quer pensar a 
história através da pesquisa, como para quem quer fazê-lo tão somente como professor. 

Como, muitas vezes, o público que se dirige aos cursos de história é constituído por 
estudantes que não estão habituados à disciplina intelectual e como, além disso, a principal motivação 
do uso didático de filmes históricos deve ser pensar e explicar os fenômenos da história, o critério 
mais correto para a escolha das  películas a serem utilizadas deve ser determinado pelo conteúdo das 
mesmas. Não se deveriam utilizar apenas documentários ou filmes com tamáticas estritamente 
históricas, como por exemplo Outubro (Serguei Eisenstein), A lista de Schindler (Steven Spielberg) 
ou Morrer em Madri (Frederic Rossif), mas ainda aquelas de natureza essencialmente social, como, 
por exemplo, A Árvore dos Tamancos (Ermanno Olmi), Pai Patrão (irmãos Taviani) ou Tempos 
Modernos (Charles Chaplin), que também deveriam ser objeto das nossas atenções. Este último 
constitui uma reflexão geral sobre o mundo dos centros urbanos industrializados, cada vez mais 
automatizados, que poderia ser aplicada a qualquer uma das grandes capitais da Europa moderna da 
primeira metade do século XX. Diferentemente, filmes como O Grande Ditador e Ivan, o Terrível 
fazem alusão explícita a um fenômeno histórico, concreto e particular, bem definido no tempo e no 
espaço. A análise de filmes como esses permitem algo de comum ao trabalho de historiadores e de 
cientistas das humanidades: a interpretação dos fenômenos sociais, nas suas relações com os 
indivíduos, com as mentalidades, com os processos psicológicos individuais e coletivos. 

O filme é um recurso particular e insubstituível que toma de assalto os indivíduos e suas 
razões, envolvendo-os na trama do real. Somente a disciplina e o afastamento conscientemente 
elaborados permitem dissecá-lo. Ao arrebatar emocionalmente os estudiosos, o filme obriga-os, do 
mesmo modo, à busca do método científico como condição sine qua non da superação das dúvidas e 
da construção do distanciamento histórico como único meio possível a uma compreensão objetiva. É 
exatamente dessa maneira que a emoção pode e deve-se ligar à razão. Ao fazer com que estudantes 
sintam necessidade de refletir sobre a vida, a partir de documentários e outros gêneros 
cinematográficos, vincula-se, acto continuum, a constatação da inevitabilidade de pensar a história 
como ação inerente ao homem. Como retratar a vida sem refletir a história? Através da vida pulsando 
numa tela, é-se arremetido para outros tempos e espaços, a exemplo do que acontece nos filme A 
Guerra do Fogo e O Nome da Rosa (ambos de Jean-Jacques Annaud) em que os espectadores são 



transportados, respectivamente, para a pré-história paleolítica e para os infernos dos subterrâneos dos 
mosteiros medievais, onde a mão de ferro obscurantista da Santa Inquisição domina implacavelmente. 

O percurso é inexorável se se encontram motivação e condições minimamente favoráveis. 
Da vida à história, passa-se à história da vida, que deve pulsar nos livros e nas discussões, onde a 
emoção transforma-se num veículo importantíssimo, subordinando-se à razão, à análise e à síntese, 
crescentemente disciplinada. Portanto, a relação cinema-história serve para desenvolver os 
instrumentos fundamentais do trabalho intelectual, universais ao processo de elaboração do 
conhecimento e à sua difusão. 

Do modus faciendi 

 É importante afirmar que a atividade formadora não deveria se esgotar no objetivo de 
desenvolver o gosto e o senso crítico dos estudantes na reflexão sobre a história. Uma vez 
consolidadas estas aquisições, é válido conectá-las a objetivos estratégicos mais exigentes, como o de 
constituir uma oficina de pesquisa, de reflexão e de confecção de documentários históricos, a 
exemplo do que ocorre em algumas instituições acadêmicas. 

Uma vez que entendemos o conhecimento também como prática e enxergamos a 
necessidade da sua aplicação concreta e eficaz, acreditamos ser possível a utilização de todo o 
material existente ao nosso alcance na produção de vídeos de conteúdo histórico específico, didáticos 
ou não. 

O desenvolvimento dessas atividades deve objetivar ainda a organização de um acervo de 
vídeos que possa ser utilizado pelos estudantes e professores de modo permanente. Tal acervo não se 
limitaria ao aproveitamento dos filmes localmente produzidos. Indispensável far-se-ia a aquisição de 
todos os vídeos históricos disponíveis. 

Quanto à metodologia a ser empregada para a utilização didática do cinema, pressupondo-se 
as condições técnicas necessárias, poder-se-ia conceber um sistema de exibição de filmes ou vídeos, 
que implicaria nas seguintes etapas, todas elas podendo contar com a participação efetiva dos 
estudantes: 1) realizar o planejamento prévio; 2) fazer o levantamento das películas disponíveis; 3) 
selecionar os filmes e estabelecer a conexão entre seu conteúdo e a temática histórica a ser tratada; 4) 
pesquisar os processos e fatos históricos concernentes aos períodos abordados pelos filmes, assim 
como aos períodos em que eles foram produzidos; 5) pesquisar a biografia e as idéias dos realizadores 
dos filmes e as condições de sua produção; 6) analisar e criticar os conteúdos da películas, 
transformando-as em fontes documentais; 7) elaborar questões, reflexões e problemas acerca das 
temáticas abordadas pelos filmes e sua relação com o processo real; 8) organizar as exibições e os 
debates. 

Paralelamente à exibição e discussão dos filmes, pressupondo-se a sua continuidade, poder-
se-ia organizar laboratórios de reflexão e pesquisa, visando a formação de estudantes, do ponto de 
vista teórico e prático, e a constituição de núcleos interessados na problemática que envolve o cinema 
enquanto agente e fonte da história. A estruturação desses núcleos deveria fornecer material teórico, 
técnico e histórico necessário à confecção de documentários históricos ou vídeos didáticos. 

À primeira vista, poderia parecer muito ambicioso tal objetivo, mas basta observar os novos 
recursos tecnológicos no domínio das câmeras de filmar e da informática, a disseminação do uso do 
videocassete como instrumento de exibição de filmes, assim como também a relativa facilidade para a 
organização de ilhas de edição, para perceber-se que não se está tão longe do tempo em que o próprio 
historiador, comunicará as suas idéias, não apenas por escrito. O vídeo e o cd-room serão aliados 
extraordinários. 

 Existindo, antecipadamente, as condições técnicas e institucionais ou o apoio e a vontade de 
constituí-las, a parte mais difícil da empresa diz respeito à escolha dos temas, ao levantamento do 
material já publicado sobre eles, à elaboração dos roteiros e textos a serem gravados, à montagem e 
edição dos vídeos. Mas esta dificuldade é apenas relativa, sobretudo se o objetivo não é a 
transformação do historiador em vídeo-maker, cineasta, nem em esteta da sétima arte, mas em alguém 
que ensina utilizando essa novas técnicas. Ser capaz de aplicar as lentes da câmera para captar a 



história, como para registrar e explicar a contemporaneidade é um combate mais que necessário para o 
historiador. 
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