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APRESENTAÇÃO

O trabalho que ora apresento em livro é resultado da pesquisa 
de mestrado defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação (FAE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
em 2003. O longo tempo de espera me levou a fazer adequações, 
sobretudo atualizar e acrescentar alguma bibliografia atualizada ou 
mais pertinente, com o cuidado de não comprometer o texto e os 
argumentos do trabalho original. Importa destacar que, apesar da 
longa espera para transformar a dissertação em livro, considero o 
trabalho ainda muito atual, já que muitos dos argumentos e autores 
apresentados ainda não foram devidamente explorados pelos pes-
quisadores/professores brasileiros. 

Destacaria que o texto, depois de muitas leituras e pesquisas, man-
teve-se com o foco com o qual nasceu na virada do século, para um 
professor de História que contava, então, com a experiência de mais 
de uma década em salas de aula. Hoje, como professor universitário 
e pesquisador do tema, mantenho-me próximo às aulas de História, 
mas, com a colaboração de outros professores da universidade, das 
escolas, dos alunos e, por um tempo, com apoio do Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação à Docência Institucional (PIBID). 
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Nesse sentido, considero que o texto ainda mantém seu frescor ao 
abordar o tema. 

A obra se propõe a investigar relações entre História e Cinema, 
com a finalidade de identificar elementos que podem ser empregados 
em processos de construção de conhecimento histórico escolar. A 
pesquisa levou a redefinições teóricas, tendo em vista a especifi-
cidade das formas de expressão características de cada um desses 
campos da cultura e as implicações que poderiam representar na e 
para a construção da cultura histórica, sobretudo, contemporânea. 
Atualmente, prefiro considerar que os estudos são sobre Didática da 
História – como sugere Rüsen (2010, 2012) –, com foco nas relações 
entre história/História e narrativas cinematográficas.

O conjunto de discursos formulado por esses dois campos é aqui 
reunido sob os termos História e Cinema. Os termos não buscam 
restringir a História como ciência, mas estender-se ao seu aprendi-
zado, dentro e fora da escola; tampouco se resumem às narrativas 
exibidas nos cinemas, pretendendo incluir as obras em linguagem 
“cinematográfica” difundidas pelas inúmeras plataformas que se 
multiplicaram nas últimas décadas. Cinema e História são, pois, 
termos segundo os quais é possível reunir os discursos que circulam 
na cultura e que tenham como objeto – direta ou indiretamente – o 
passado, ou seja, que pretendam interpretar e expressar experiências 
humanas no tempo, constituindo, assim, uma convergência dos 
objetos privilegiados da investigação. 

Cinema e História são noções tomadas a fim de que as relações 
que esses dois campos da cultura estabelecem com a realidade permi-
tam iluminar papéis que seus discursos desempenham na sociedade, 
sobretudo na formação da “consciência histórica” dos indivíduos 
– aqui considerada como resultado dos processos de ensino-apren-
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dizagem da História.1 A ideia que alimentou essas pretensões era e 
ainda é que, ao identificar o tratamento dispensado às experiências 
do tempo pelos discursos/narrativas da História e do Cinema, seria 
possível apreender alguns dos fundamentos que regem as relações 
entre esses campos da cultura, abrindo perspectivas de investigação 
e de usos em aulas de História. 

A busca por analogias, aproximações, complementaridades no 
tratamento dispensado pelos gêneros de discursos2 do Cinema e da 
História me levou às raízes dos processos que constroem “o mundo 
como representação” (Chartier, 1989). Um dos desdobramentos mais 
importantes nascidos dessas reflexões foi reconhecer um aspecto chave 
dos processos que dão origem às obras desses campos da cultura e que 
consiste no uso da linguagem – ou linguagens – com a finalidade de 
atribuir significado e sentido às experiências no tempo. 

As teses de Mikhail Bakhtin converteram-se, então, na gran-
de “descoberta” deste trabalho. Elas representam um consistente 
quadro teórico-metodológico “transdisciplinar” – como defende o 
autor – que podia ser aplicado, igualmente, às duas linguagens: his-
toriográfica, como fazem Peter Burke, Carlo Ginzburg e Dominick 
LaCapra; e cinematográfica, segundo sugestão de Robert Stam. As 
teses bakhtinianas permitiram também encontrar articulações e/ou 
complementaridades entre noções empregadas por Roger Chartier, 
da História Cultural; Lev. S Vygotsky e James Wertsch, da Psicologia 
Sociocultural; além de Jean Mitry e Robert Stam, do Cinema. 

Não é comprometedor que o espectro de autores – e tampouco 
as abordagens teóricas – seja amplo, uma vez que se respeite cada 

1  Importante contribuição ao debate nasce da obra de Rüsen, que eu des-
conhecia à época. O autor se dedica ao tema Didática da História e “cons-
ciência histórica”, especialmente em Aprendizagem histórica: fundamentos 
e paradigmas (2012). 

2  Sobre a noção “gênero do discurso”, ver Bakhtin (1992, p. 262-306). 
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campo de conhecimento e seus respectivos objetos, tendo como 
diretriz privilegiada pelas análises e reflexões a linguagem e seus 
empregos e funções, sempre sob o viés bakhtiniano. Mesmo porque, 
uma das proposições desse grande semioticista – assim reconhecido 
por Jakobson – é defender que sua teoria estaria no campo do que 
ele chamou de translinguística.3

A partir de uma articulação teórica complexa – que, ao longo da 
minha trajetória de pesquisa, se mostrou cada vez mais consistente e 
pertinente –, formulei, na época, estratégias, mais do que teorias, de 
apreensão da interanimação de “vozes” que compõem os discursos 
fílmicos e históricos, abrindo possibilidades de envolvimento de 
narrativas cinematográficas na construção do conhecimento histórico 
escolar – e, considero hoje, também o não escolar, aquele da “cultura 
histórica”4 que o indivíduo continuará construindo ao longo da vida. 

Depois de quase duas décadas de pesquisa, esse argumento tem 
se convertido em chave epistemológica que orienta todos os meus 
trabalhos, aulas e pesquisas. Obviamente, a pesquisa que apresento 
em livro teve um caráter mais teórico do que empírico, e era bastante 
incipiente à época. Como é praxe em trabalhos dessa natureza, as 
aplicações do quadro teórico somente foram feitas posteriormente, 
mas podem ser encontradas em artigos, capítulos de livros e, por fim, 
em minha tese de doutorado (UFMG/História, 2009) convertida em 
livro, além do e-book no qual reuni artigos e/ou capítulos dispersos 
publicados ao longo das últimas décadas (Editora FI, 2020). 

O título original da dissertação foi História e cinema: um diálogo 
educativo, mas, como eu sempre pensei na pesquisa cumprindo a 
função de oferecer aos professores um suporte teórico-metodológico 

3 Conferir na introdução escrita por Jakobson para Marxismo e filosofia da 
linguagem (BAKHTIN, Mikhail (Volochínov),1997, p. 10). 

4 Sobre o tema, consultar Rusen, 2012.
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de uso prático de obras cinematográficas nas aulas de história/His-
tória, eu considerei que seria melhor, então, denominá-lo O cinema 
nas aulas de História: os diálogos bakhtinianos como método para usar 
filmes nas aulas de história/História.

Alguns textos complementares com os quais realizei, propriamen-
te, a prática proposta neste estudo, certamente com alguns avanços 
posteriores, podem ser encontrados e baixados, gratuitamente, em 
coletânea disponível na Editora Fi (https://www.editorafi.org/
product-page/99-roberto-abdala-junior) .

Desejo uma ótima leitura, na esperança de que o texto seja tam-
bém uma contribuição para o letramento de professores e alunos.

Goiânia, 20 de fevereiro de 2022.

https://www.editorafi.org/product-page/99-roberto-abdala-junior
https://www.editorafi.org/product-page/99-roberto-abdala-junior
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A possibilidade de combinar elementos dos campos visuais presentes 
e passado [...] num único campo de atenção leva, por sua vez, à recons-

trução básica de uma outra função fundamental, a memória. A memória 
da criança não somente torna disponíveis fragmentos do passado como, 

também, transforma-se em novo método de unir elementos da experiên-
cia passada com o presente. [...] Esse sistema psicológico emergente na 

criança engloba, agora, duas novas funções: as intenções e as representa-
ções simbólicas das ações propositadas.

Lev S. Vygotsky,5 psicólogo.

Mas toda a evolução do mundo contemporâneo, sob a pressão da 
história imediata em grande parte fabricada ao acaso pelo media, cami-

nha na direção de um mundo acrescido de memórias coletivas e a histó-
ria estaria, muito mais que antes ou recentemente, sob a pressão dessas 
memórias coletivas. [...] Devemos trabalhar de forma a que a memória 

coletiva sirva para a libertação dos homens e não para a sua servidão.
Jacques Le Goff,6 historiador.

Às vezes, basta estar alerta, ter uma lúcida compreensão da 
linguagem cinematográfica, para que todos os noticiários de tevê se 

transformem num interessante exercício de decodificação. Podemos 
olhar, então, com novos olhos, para as imagens que nos bombardeiam...

Nossa habitual passividade pode dar lugar à observação, à curiosidade, 
a um olhar crítico. Uma atitude necessária, salutar e – sem dúvida, por 

essa mesma razão – permanentemente ameaçada. 
Jean-Claude Carrière,7 roteirista e diretor de cinema.

5  Vygotsky, 1994, p. 48.
6  Le Goff, 1996, p. 473, 477.
7  Carrière, 1995, p. 61.



CAPÍTULO I
HISTÓRIA E CINEMA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO HISTÓRICO ESCOLAR: 
APROXIMANDO CONCEITOS

Seja como for, se apenas aprendêssemos a 
lê-las [as obras em linguagem cinemato-
gráficas], essas histórias talvez nos dessem 
acesso às profundidades de uma cultura que 
as tradicionais análises sociais ou históricas 
não alcançaram. 

Peter Burke8

1. A História e o simbólico na constituição 
do indivíduo e na construção do real

As Ciências Humanas, em diversas tradições teóricas, têm buscado 
decifrar as formas individuais e coletivas de apreensão e interpretação 
da realidade, bem como reconhecer as relações que articulam esses 

8 Peter Burke, em artigo publicado no caderno Mais (453, p. 18), do jornal 
Folha de São Paulo, em 15 de outubro de 2000.
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dois universos. Muitos campos de conhecimento9 defendem que esses 
processos acontecem porque o homem, diferentemente de outros 
animais, é capaz de representar o mundo da experiência. 

O processo de representação do mundo da experiência, segundo 
algumas dessas tradições teóricas, é realizado por meio de abstrações 
intelectuais – chamadas por parte delas de representações – e seriam 
“estes esquemas intelectuais incorporados que criam as figuras graças 
às quais o presente pode adquirir sentido, o outro torna-se inteligível 
e o espaço pode ser decifrado” (Chartier, 1989, p. 17). 

Segundo essas tradições teóricas, as representações operam como 
mediadores (semióticos para Vygotsky) entre os sujeitos e/ou agentes 
sociais e o mundo da experiência, instaurando um processo de atribuição 
de significados que é compartilhado na cultura por meio de “práticas 
e representações”. Nessa perspectiva é que o real10 pode ser concebido 
pelos sujeitos e/ou agentes sociais que compõem uma determinada 
sociedade como representação do mundo da experiência – a realidade. 

O real não carrega, portanto, significados em si; eles são 
construídos socialmente, compartilhados na cultura e incorporados 
pelos indivíduos. A realização desse processo garante que a experiência 
individual possa ser compartilhada socialmente – comunicada – e 
que esse mesmo indivíduo compartilhe as experiências de outros nas 
interações sociais que ocorrem ao longo da vida. A argumentação 

9 Todos os autores citados neste capítulo compartilham essa ideia. Em suas 
obras, se não a defendem textualmente, têm-na como premissa nas suas 
abordagens. Destacamos, entre eles, Geertz (1989), cujo argumento central 
concebe o real como fruto de representações, mas vai além, defendendo 
que a própria espécie humana e seus avanços cognitivos dependeram da 
cultura constituída por ela. 

10 Ao nos referirmos ao conceito de real, como o definimos – mundo da 
experiência carregado de significado ou, como prefere Chartier, o “mundo 
como representação” – , usaremos sempre fonte em itálico.
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deixou em aberto um vasto campo de questões relativas à comuni-
cação que precisam ser abordadas. 

Habermas (1983), em reflexão de viés antropológico, argumenta 
que há uma utilização pragmática da linguagem pelos seres humanos 
em suas práticas primitivas de caça. Nesse sentido, a comunicação 
tem a finalidade de assegurar uma compreensão compartilhada do 
mundo da experiência para que as práticas de sobrevivência sejam 
exercidas por indivíduos que dão significado às suas ações. O sig-
nificado que os indivíduos dão às ações só pode ser concebido em 
um mundo dotado de significados.11 As ações humanas se realizam, 
portanto, num mundo que já recebeu, sociocultural e historicamente, 
significados que são compartilhados na cultura por meio de alguma 
forma de comunicação. 12

A explicação de Habermas ilumina o processo antropológico de 
atribuição de significados operado nas relações coletivas, mas não re-
flete sobre como o processo se dá na esfera do indivíduo. Vygotsky, ao 
investigar os processos cognitivos humanos, ajuda a esclarecer algumas 
das questões relativas ao processo descrito por Habermas. O pensador 
bielorrusso considera que é a capacidade de representar o mundo da 
experiência que assegura aos seres humanos a possibilidade de desen-
volver uma linguagem mais elaborada e de construir os chamados “me-
diadores semióticos” (Vygotsky) ou “ferramentas culturais” (Wertsch) 
que são empregados na comunicação, nos processos cognitivos de 
ensino-aprendizagem etc.13 

Segundo o autor, a realização de atribuição de significados exige 
que o processo aconteça por meio do emprego de mediadores semió-
ticos – “cujo protótipo é a fala humana”. Vygotsky explica, ainda, que

11 Argumento é análogo ao de Geertz (1989) e Certeau (2014).
12 As obras de Ricoeur e Rüsen, sob outros quadros teóricos, corroboram 

esses argumentos.
13 Vygotsky, 1984; Wertsch, 1999. 
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a função primordial da fala é a comunicação, o intercâmbio social. 
O fato de que o entendimento entre as mentes é impossível 
sem alguma expressão mediadora, é um axioma da psicologia 
científica. Na ausência de um sistema de signos, lingüísticos ou 
não, somente o tipo de comunicação mais primitivo e limitado 
torna-se possível. A transmissão racional e intencional de expe-
riência e pensamento a outros requer um sistema mediador, cujo 
protótipo é a fala humana, oriunda da necessidade de intercâm-
bio durante o trabalho. (Vygotsky, 1995, p. 5, grifo nosso).14

Ao recorrermos às proposições teóricas de Vygotsky e Habermas 
e nos referirmos à linguagem – ou linguagens – envolvida nos pro-
cessos que atribuem significados ao real, consideramos, então, que a 
comunicação humana é um processo que antecede as ações práticas 
que sujeitos e/ou agentes sociais realizam no mundo da experiência.15 
Em outras palavras, ao concebermos a comunicação – um sistema 
mediador – como ferramenta de construção dos significados atribuí-
dos ao real, também consideramos que ela modela, orienta ou indica 
as ações de sujeitos e/ou agentes sociais na vida prática.16 

Decorre dessa concepção que a expressão – e a interpretação – das 
representações, em qualquer sentido e/ou chave teórica em que seja 
empregada a noção, exige, para ser realizada, o emprego de alguma 
linguagem que assegure a comunicação. Nesse sentido, o acesso às 
representações é franqueado a nós por meio de formas de expressão 
que podem ser definidas, genericamente, como discursos.17 Entretanto, 

14 Argumentos análogos foram explorados por Ricoeur (2010a) ao se referir 
à função da narrativa, tanto na vida cotidiana quanto para a história/
História. Sobre o tema, ver também Rüsen (2015). 

15 Sob o viés da filosofia crítica, a argumentação de Ricoeur (2014) sobre a 
ação humana é análoga. 

16  Sobre o papel análogo atribuído ao conhecimento histórico, ver Rüsen 
(2015). 

17 Ver Geertz (1989) e Chartier (1989) sobre o argumento. 
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devemos esclarecer como e em que chaves teóricas os conceitos de 
representações e discursos são concebidos em nosso trabalho. 

Representações e discursos

Segundo argumentos de diversos autores, consideramos que é pos-
sível encontrar na cultura um repertório, não somente de significados 
atribuídos ao real – ou ao mundo da experiência –, mas de significados 
que se articulam no sentido de construir uma inteligibilidade, uma 
lógica que sugere aos sujeitos e/ou agentes sociais formas de aprecia-
ção e apreensão desse mesmo real.18 É um repertório individual e/ou 
coletivo que, para se tornar acessível, demanda o emprego de alguma 
linguagem que assegure a realização da comunicação.19 

Mas a análise dos sistemas sígnicos que compõem as diversas 
formas de comunicação não pode ser ingênua a ponto de descon-
siderar que as disputas ocorrem também no campo simbólico.20 A 
cultura deve, então, ser concebida como uma estrutura dinâmica, 
reconhecendo que a formulação e apropriação dos significados que 
sustenta ocorrem diferentemente em cada contexto sociocultural e 
histórico dado.21 A interpretação das obras e/ou práticas culturais 
deve, nesse sentido, reconhecer que, se, de um lado, elas são o resultado 
da intencionalidade da sua produção, de outro, são refratadas pelas 
leituras que os sujeitos e/ou agentes sociais fazem delas. 

No campo da História, as referências teóricas que lidam com a 
cultura têm no historiador Roger Chartier um dos seus mais impor-

18 Alguns renomados autores compartilham essas concepções, além de Geertz. 
São eles: Ricoeur, Chartier, Ginzburg, Certeau, LaCapra e Rüsen, entre 
muitos outros. 

19 Consultar Rüsen (2015) e Certeau (2014).
20 A respeito das disputas e do poder no campo simbólico, consultar Bourdieu 

(2001).
21 Consultar Bakhtin (2010). 
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tantes representantes. Chartier, buscando contornar as dificuldades 
de leitura e interpretação históricas dos significados de obras e/ou 
práticas culturais, defende uma postura analítica que restitua sua 
historicidade. Segundo o historiador, uma análise que restitua a 
historicidade dos significados que as leituras de textos ou imagens 
constroem, em cada época, 

exige em primeiro lugar que o “consumo” cultural ou intelectual 
seja ele próprio tomado como uma produção, que evidentemente 
não fabrica nenhum objeto, mas constitui representações que 
nunca são idênticas às que o produtor, o autor ou o artista, 
investiram na sua obra. (Chartier, 1989, p. 59).

A postura defendida por Chartier para historiadores deve orien-
tar também a interpretação de professores de História e, de resto, a 
todos aqueles que pretendem lidar com bens culturais, uma vez que 
a necessidade de se considerar a leitura como uma outra produção 
é compartilhada pelos teóricos da comunicação e da semiótica, su-
gerindo que esta concepção tem se tornado um consenso entre os 
pensadores contemporâneos.22

1.1. Os discursos e a construção do 
“mundo como representação” 

Na obra intitulada História cultural: entre práticas e representa-
ções (1989), o historiador concebe o “mundo como representação”, 
considerando que o objeto da história cultural não é mais o real, 
mas as maneiras como os homens o pensam, o concebem. Chartier 
argumenta que o processo de construção de significados decorre de 
disputas entre as diversas representações coletivas que os sujeitos e/
ou agentes sociais constroem e sustentam, no sentido de legitimarem 
uma posição e defenderem interesses. 

22  A esse respeito, consultar, entre outros, Mattelart (1999, p. 131-156) e 
Umberto Eco (1998, p. 7-67).
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As representações atribuem, portanto, a cada classe, grupo ou 
meio, um “ser apreendido constitutivo da sua identidade.” O real 
representado é concebido como uma construção que resulta de um 
processo dialético dessas disputas. Nesse sentido, Chartier busca 
redefinir o campo da história cultural, aproximando duas formas 
tradicionais de apropriação dos processos que a constroem. Deixemos 
ao historiador a intenção de seu argumento:

Deste modo, espera-se acabar com os falsos debates desenvolvidos 
em torno da partilha, tida como irredutível, entre a objectividade 
das estruturas (que seria o terreno da história mais segura, aquela 
que, manuseando documentos seriados, quantificáveis, reconstrói 
as sociedades tal como eram na verdade) e a subjetividade das 
representações (a que estaria ligada uma outra história, dirigida 
às ilusões de discursos distanciados do real). (Chartier, 1989, 
p. 17, grifo nosso).

O historiador considera necessário superar esse debate clássico, 
argumentando que, para isso, é necessário considerar os mecanismos 
que geram as classificações e as percepções próprias de cada grupo 
ou meio como verdadeiras instituições sociais. Incorporam-se, as-
sim, segundo o autor, sob a forma de representações coletivas, as 
demarcações da organização do social. Ele recorre aos autores que 
conceberam o conceito, Emile Durkheim e Marcel Mauss, para 
justificar sua argumentação:

As primeiras categorias lógicas foram categorias sociais; as 
primeiras classes de coisas foram classes de homens em que essas 
coisas foram integradas”. O que leva seguidamente a considerar 
estas representações como as matrizes de discursos e de práticas 
diferenciadas – “mesmo as representações colectivas mais ele-
vadas só têm uma existência, isto é, só o são verdadeiramente 
a partir do momento em que comandam actos” que têm por 
objectivo a construção do mundo social, e como tal a definição 
contraditória das identidades – tanto as dos outros como a sua. 
(Chartier, 1989, p. 17-18).
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Na passagem acima, ao defender que as representações são as 
matrizes dos discursos e reconhecer que estes se estruturam a partir 
do social, a argumentação do historiador acaba aproximando-se 
do quadro teórico desenvolvido por Vygotsky, Bakhtin e Wertsch, 
sobretudo quando considera que representações comandam as ações 
humanas e atribuem significados ao real, enfim, constroem o “mundo 
como representação”. 

Além disso, esclarece que assim põe fim ao “falso debate” entre 
a objetividade das estruturas e a subjetividade das representações. 
Sob essa perspectiva, a representação só é acessível na medida que 
é expressa. Sua expressão exige o emprego de uma linguagem, a sua 
conversão em obras de linguagem emprega signos. Trata-se, portanto, 
de uma tradução convencionada, um discurso que a substitui e vale 
por ela no contexto sociocultural e histórico do qual emergiu.

Chartier sugere, também, uma orientação metodológica que escapa 
a interpretações muito abstratas das representações, remetendo-nos 
à produção concreta que as expressa: os discursos. Nesse aspecto, as 
proposições de Bakhtin coincidem com as de Chartier, pois, segundo 
ele, “a significação constitui a expressão da relação do signo, como 
realidade isolada, com uma outra realidade por ela substituível, repre-
sentável, simbolizável”.23 

Bakhtin acrescenta ainda que o significado do signo está “total-
mente determinado por seu contexto. De fato, há tantas significações 
possíveis quanto contextos possíveis”.24 Mas, parafraseando Chartier, 
embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, 
eles são sempre determinados pela realidade que os forjou. “Daí, para 

23 Bakhtin, 1997, p. 51.
24 Bakhtin, 1997, p. 106.
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cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com 
a posição de quem os utiliza”.25

Assim, não basta reconhecer que as representações são expressas 
concretamente em discursos, tornando-se signos de uma sociedade e 
das disputas que ela conheceu. Mais importante que isso, é reconhecer 
que os discursos são carregados com a historicidade que caracteriza 
qualquer bem cultural, exigindo que sua compreensão se volte para 
a época, o contexto do qual emergiram. 

Só num contexto sociocultural e histórico definido os discursos 
podem ser apreendidos e esclarecidos os significados do real atribuídos 
por eles. Assim, as representações e suas expressões concretas – os 
discursos – devem ser inteligíveis relativamente aos seus contempo-
râneos, pois 

as categorias do pensamento não são de modo algum univer-
sais e, por isso, estão longe de serem redutíveis às utilizadas 
pelos homens do século XX; seguidamente, que as maneiras 
de pensar dependem, acima de tudo, dos instrumentos mate-
riais (as técnicas) ou conceptuais (as ciências) que as tornam 
possíveis[...] [Assim,] Concebidos como um espaço aberto a 
múltiplas leituras, os textos (e também todas as categorias de 
imagens) [... estão] presos na rede contraditória das utilizações 
que os constituíram historicamente. (Chartier, 1989, p. 36-37).26

Chartier defende, como vimos acima, que se deve historicizar 
os discursos, devolvendo-os ao contexto no qual foram produzidos, 
confrontando-os com outros da mesma época, para que se possa 
apreender como foram compreendidos os processos históricos por 
uma dada sociedade, em uma época definida. 

Retomando o eixo da nossa argumentação, podemos compreen-
der que as representações são matrizes dos discursos que, ao serem 

25 Chartier, 1989, p. 17.
26 Chartier, 1989, p.  36-37.
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enunciados, materializam-se como expressão de uma realidade histó-
rica dada. Os discursos estão, pois, presos às utilizações contrastadas, 
mas também ao repertório cultural que garante sua leitura segundo 
os “instrumentos materiais (as técnicas) ou conceptuais (as ciências)” 
de época (Chartier, 1989, p. 37). 

Mas, o que interessa ao historiador são os “processos que, muito 
concretamente determinam as operações de construção do sentido” 
(Chartier, 1989, p. 26) que tomam os discursos ao serem enunciados. 
Nessa perspectiva, a história cultural deve apreender as configurações 
sociais e conceituais, historicamente definidas, voltando-se também 
para as práticas discursivas concretas que as constroem. 

O autor sugere, então, qual deve ser a estratégia para reconhecer-
mos as práticas discursivas que pretendem construir as significações 
do real em cada época:

A problemática do “mundo como representação”, moldado 
através das séries de discursos que o apreendem e o estruturam, 
conduz obrigatoriamente a uma reflexão sobre o modo como 
uma figuração desse tipo pode ser apropriada pelos leitores dos 
textos (ou das imagens) que dão a ver e a pensar o real. Daí, ... 
o interesse manifestado pelo processo por intermédio do qual 
é historicamente produzido um sentido e diferenciadamente 
construída uma significação. ... por outras palavras, como é que 
uma configuração narrativa pode corresponder a uma refiguração 
da própria experiência. (Chartier, 1989, p. 24, grifo nosso). 

Ao buscarmos uma resposta à questão sugerida por Chartier, 
nos voltamos para Mikhail Bakhtin e James Wertsch. As teses de 
Bakhtin esclarecem como é “historicamente produzido um sentido 
e diferenciadamente construída uma significação”. As proposições de 
Wertsch, se não explicam exatamente “como é que uma configuração 
narrativa pode corresponder a uma refiguração da própria experiência”, 
pelo menos esclarecem alguns passos do processo, indicando possi-
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bilidades de intervenção sobre ele que contribuam para a construção 
do conhecimento histórico escolar.

1.2 Os significados dos discursos historicamente 
situados à luz das teses de Bakhtin 

Williams, um dos primeiros teóricos a reconhecer as proximidades 
conceituais entre Vygotsky e Bakhtin, explica que signo e/ou discur-
so27 são tomados em suas reflexões como tendo uma existência social 
e material. O repertório cultural produzido por eles28 vai compor, 
parafraseando o autor, uma consciência constituída semioticamente 
(verbalmente), condição que permite aos indivíduos utilizar signos e/
ou discursos por iniciativa própria, em atos cognitivos (individuais) 
e de comunicação (sociais).29 Na argumentação, encontramos a 
articulação entre as dimensões social e individual que a linguagem 
desempenha nas teses desses autores, aspecto que se desdobra nos 
processos da comunicação e interação social, bem como em meca-
nismos de construção da consciência, do conhecimento e da arte.

27 Apoiamos o argumento nos estudos de Wertsch que têm se caracterizado 
por buscar “aproximações” entre as teses de Vygotsky e Bakhtin. Signo/
discurso são interpretados por ambos os autores de forma muito “próxima” 
– socialmente construídos, cuja significação é histórica e culturalmente 
situada. Assim, ao tomarmos o discurso como um sistema linguístico de 
signos, ordenado segundo a intenção de comunicação que é exigida no 
momento da enunciação, as teses de ambos serão preservadas. Segundo os 
argumentos de autores que têm empregado as teses de Vygotsky e Bakhtin 
em suas pesquisas, signo e discurso desempenham papéis análogos nas aná-
lises que enfocam práticas sociais e/ou cognitivas: ambos desempenham, 
nas atividades humanas, papel de “mediadores”. 

28 Noção que pode ser também considerada o “conjunto de representações”, 
ou “imaginário”, embora o que figura no texto seja nossa preferência. 

29 Raymond Williams. Literatura e marxismo. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1979 [1971].
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Demonstramos que as proposições de Mikhail Bakhtin, quando 
articuladas às teses de Vygotsky, como também defende Wertsch, 
podem oferecer ferramentas de uso fácil e pragmático nos proces-
sos de construção do conhecimento histórico (escolar), bem como 
nos processos de leitura dos discursos cinematográficos – os filmes. 
Vejamos, então, um quadro geral das suas teses para que possamos 
empregá-las, de forma consistente, nas práticas culturais, sobretudo 
nas aulas de história/História.

Bakhtin tem sido considerado “um dos maiores pensadores do 
século XX” e suas obras têm despertado interesse crescente, em 
diversos campos de conhecimento (Ribeiro; Sacramento, 2010). 
A relevância de suas ideias para os estudos sobre a cultura e, es-
pecialmente, para o cinema, é requerida por Stam (1992, p. 101), 
para quem, em “termos de teoria cinematográfica, Bakhtin aponta 
a maneira de transcender algumas das insuficiências percebidas em 
outros enquadramentos teóricos”. 

Nas obras bakhtinianas, “encontramos variações do tema central 
da linguagem e do dialogismo” (Stam, 1992, p. 12). Merece atenção 
especial o fato de que é nesse vasto campo que suas teses – como as de 
Vygotsky, na psicologia – subvertem as noções e as concepções mais 
correntes. Segundo a perspectiva de Bakhtin, “todos os discursos ca-
racterizam-se por serem dialógicos”. Sob essa perspectiva, o discurso 
e seu significado são concebidos como resultado das interações com 
outros discursos que circulam na cultura daquele determinado contexto, 
sociocultural e histórico, no qual se realiza a sua enunciação completa 
(Bakhtin, 1992, 1997, 1998).

Seguindo essa premissa, somente na ação concreta de enunciação é 
que os significados dos discursos podem ser apreendidos. O conceito 
de dialogismo é central e fundamental nas proposições de Bakhtin, 
porque é ele que converte o foco da análise do significado dos dis-
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cursos para o enunciado. Os significados dos discursos estão, pois, 
vinculados ao contexto histórico e sociocultural no qual se realiza a 
enunciação. Segundo Bakhtin, o contexto sociocultural e histórico 
“modela os significados” que os discursos têm ao serem enunciados, 
segundo o diálogo que estabelecem com os outros discursos, bem 
como com os aspectos não verbais presentes no ambiente cultural e 
que compõem o seu universo de relações. 

As relações dialógicas que um discurso estabelece com outros 
discursos se realizam em duas esferas diferentes: em um contexto 
mais complexo, mais amplo da “comunicação cultural” – os discursos 
científicos, artísticos, políticos, etc.; e em outro mais restrito, mais 
simples, daqueles com os quais dialoga mais imediatamente, o dos 
seus interlocutores mais próximos (Bakhtin, 1992). 

Segundo Bakhtin, quaisquer que sejam os gêneros do discurso, 
ao serem enunciados, adquirem um acento próprio daquele que o 
enuncia, a “entonação expressiva” que o caracteriza – por exemplo, a 
enunciação pessoal de um mesmo discurso, realizado por enunciado-
res diferentes. Existe, entretanto, uma apreciação mais significativa, 
própria de cada discurso: a “voz” (Bakhtin, 1992).

A voz do discurso apresenta um juízo de valor por meio do qual o 
autor expressa seu horizonte conceitual (ideológico): por ser mode-
lado pelos contextos socioculturais nos quais se realiza a enunciação, 
o discurso representa uma escolha, uma tomada de posição frente aos 
múltiplos discursos que pretendem se apropriar da realidade de uma 
época, num contexto sociocultural determinado, e explicá-la. A essa 
apreciação, expressão do horizonte conceitual do autor do discurso, 
é que Bakhtin denomina voz. 

Bakhtin, ao analisar a “voz” no romance, explica que

todas as palavras e formas que povoam a linguagem são vozes 
sociais e históricas, que lhe dão determinadas significações 
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concretas e que se organizam no romance em um sistema es-
tilístico harmonioso, expressando a posição sócio-ideológica 
diferenciada do autor no seio dos diferentes discursos da sua 
época. (Bakhtin, 1998, p. 106, grifo do autor). 

A voz do discurso, portanto, só pode ser apreendida no momento 
da enunciação e segundo os diálogos que ele estabelece com outros 
discursos no contexto sociocultural e histórico no qual se realiza. 
Em outros termos, ao realizar concretamente a enunciação, o autor 
do discurso define uma posição tomada em relação ao universo 
conceitual – referente à situação sociocultural e histórica na qual 
ele está inserido e a partir da qual enuncia o discurso – posição essa 
que é expressão do seu horizonte conceitual. 

Segundo Bakhtin, as vozes dos discursos são constituídas e estão 
articuladas ao seu contexto de enunciação na medida que formulam 
uma “reação responsiva” aos outros discursos, “enunciados e/ou 
supostos”, com os quais entram em diálogo nesse contexto. Os dois 
aspectos – reação responsiva/enunciados e/ou supostos – são chaves 
para esclarecermos os procedimentos nos quais podemos assentar 
nossa análise, seja no campo das práticas educativas, seja na análise 
de obras audiovisuais. 

A reação responsiva define uma operação cognitiva que permeia 
os processos comunicacionais. A noção estabelece uma forma de 
conceber os processos dialógicos (interacionistas) que os discursos 
instauram no contexto da cultura. As obras/discursos devem ser 
concebidas como um elo na cadeia dinâmica da comunicação cultural, 
de tal forma que estejam respondendo ou provocando respostas aos 
discursos enunciados e/ou supostos. 

Finalmente, há a ideia da existência de discursos que podemos 
chamar de silenciados, ou não reconhecidos, com os quais também há 
diálogos. É uma ideia importante, pois, muitas vezes, História e/ou 
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Cinema constroem discursos que se contrapõem aos que circulam 
numa dada cultura e em uma determinada época: a contrapelo, diria 
Benjamin. Afinal, o trabalho educativo torna-se, frequentemente, 
um processo de enfrentamento dos discursos que podemos chamar 
de “hegemônicos”, na falta de um termo melhor: eurocentrismo, 
historicismo, positivismo etc.

Assim, um mesmo discurso (um texto escrito ou um filme), ao 
dialogar com outros discursos em contextos socioculturais e histó-
ricos diferentes – épocas, cinemas e salas de aula, por exemplo –, 
evidencia aspectos diferentes da sua constituição. O argumento de 
Bakhtin (1998, p. 88-89) é o seguinte:

em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso 
de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma 
interação viva e tensa. O discurso nasce no diálogo como sua 
réplica viva, forma-se na mútua-orientação dialógica no discurso 
de outrem no interior do objeto. A concepção que o discurso 
tem de seu objeto é a dialógica.

A esse processo dialógico, de reação responsiva e recíproca entre 
os discursos que se realiza em contextos socioculturais e históricos 
definidos, denominamos “interanimação dialógica das vozes dos dis-
cursos”, ou, simplesmente, “interanimação dialógica” (Wertsch, 1998). 
Trata-se de um aspecto decisivo, pois as interanimações dialógicas das 
vozes vão lançar luz sobre elementos específicos dos discursos, depen-
dendo do contexto histórico, cultural e discursivo (numa distinção 
estritamente analítica) no qual a enunciação efetivamente ocorre. 

As teses de Bakhtin nos permitem, pois, “surpreender” os sujeitos 
e/ou agentes sociais no momento em que esses realizam, concretamen-
te, a atribuição de significados ao mundo, apreendendo o horizonte 
conceitual que expressam os seus discursos e o sentido histórico que 
pretenderam conferir a eles naquela determinada situação. Basta saber 
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como um filme como Danton: o processo da revolução,30 no ano de seu 
lançamento, repercutiu tão distintamente na Polônia e na França,31 
ou como o mesmo texto e/ou filme provoca debates distintos em 
turmas diferentes. 

Merece destaque, nessa mesma perspectiva, o fato de que um 
discurso – escrito, imagético ou audiovisual – pode ser explorado 
na estrita dimensão de sua historicidade. Nesse caso, o trabalho se 
restringe a apresentar ao público – escolar ou não – o contexto a partir 
do qual nasceram os discursos e os diálogos, ou as interanimações 
de vozes que ele apresenta, como veremos a seguir. 

Ao incorporar as proposições bakhtinianas à argumentação que 
vínhamos construindo, podemos concluir que as representações – 
definidas, para os fins deste trabalho, como as abstrações intelectuais 
que permitem aos homens lidar com o mundo da experiência – são as 
matrizes dos discursos; e que esses, ao se realizarem concretamente, 
dialogam com outros discursos que povoam o contexto de sua enun-
ciação, sendo que só aí podem ser apreendidos os seus significados. 
Os significados dos discursos estão, assim, articulados ao contexto 
no qual é realizada a enunciação; o contexto modela o discurso e sua 
realização concreta – sua enunciação – define a(s) voz(esse) deste. 

Os diversos discursos entram em um processo de “interanimação 
dialógica” de suas vozes no contexto onde são enunciados. Nesse 
sentido, argumenta Bakhtin (1997, p. 128):

Um sentido definido único, uma significação unitária, é uma 
propriedade que pertence a cada enunciação como um todo. 
Vamos chamar o sentido da enunciação completa o seu tema. 

30 Danton: o processo da revolução (136 min). Direção: Andrzej Wajda. 
Produção: França/Polônia (1983).

31 DARTON, Robert. Cinema: Danton e o duplo sentido. In: O Beijo de 
Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Cia. das Letras, 2010, 
p. 54-68.



31

... Ele se apresenta como a expressão de uma situação histórica 
concreta que deu origem à enunciação. ... Conclui-se que o tema 
da enunciação é determinado não só pelas formas lingüisticas 
que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas 
ou sintáticas, os sons, as entonações), mas igualmente pelos 
elementos não verbais da situação. 

No trecho acima, o autor formula outras considerações fun-
damentais para apreendermos suas proposições teóricas: 1) uma 
significação unitária é uma propriedade que pertence a cada enun-
ciação como um todo; 2) o tema se apresenta como a expressão 
de uma situação histórica concreta que deu origem à enunciação;  
3) a enunciação é determinada pelas formas linguísticas, mas tam-
bém pelos elementos não verbais da situação. 

Bakhtin afirma que a significação é o elemento do enunciado que 
é reiterável e pode ser analisado. O tema, tal como é concebido por 
ele, cobre também a realização do enunciado. Assim, ao contrário da 
significação, o tema não é reiterável, sendo, portanto, irredutível à 
análise – enfim, histórico. Tema e significação não têm existência con-
creta independente e o tema constitui o estágio superior da capacidade 
linguística de significar. Nesse momento de sua argumentação, ele 
esclarece quais podem ser as direções da investigação da significação: 
“1) para o estágio superior, o tema; nesse caso, tratar-se-ia da inves-
tigação da significação contextual; 2) ou pode tender para o estágio 
inferior, o da significação: a investigação da palavra dicionarizada”  
(Bakhtin, 1997, p. 130).

Neste trabalho, o emprego dos conceitos bakhtinianos está voltado 
para a compreensão das significações sociocultural e historicamente 
contextualizadas. No caso, nos remetemos ao seu conceito de “tema”, 
porque é no seu interior que encontraremos as significações. Mas não 
vamos empregar o termo “tema”, por considerarmos que o conceito 
é intrínseco à própria análise e abordagem histórica, uma vez que 
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o olhar inerente à formação de profissionais da área busca saturar 
de “elementos não verbais” os contextos nos quais os enunciados se 
realizaram concretamente. Ou seja, o exercício profissional exige que 
a enunciação seja historicizada, que ela seja devolvida ao seu contexto 
histórico, para aí o historiador apreender as significações. 

Nessa perspectiva é que se distingue o linguista do historiador: 
ambos estão em busca das significações dos discursos, mas o historia-
dor da cultura considera os discursos como signos de uma sociedade, 
signos que nos remetem a essa mesma sociedade para onde se volta 
seu olhar. Não é sem razão que Chartier insiste em afirmar que a 
história cultural “dirige-se às práticas que pluralmente, contradito-
riamente, dão significado ao mundo” (1989, p. 27). Sendo assim, ao 
buscarmos as significações sociocultural e historicamente situadas 
dos discursos, devemos reconhecer que há diálogos entre eles, a partir 
dos quais é possível evidenciar as contradições e, decorrente delas, a 
pluralidade discursiva que constrói a História – como conhecimento, 
e não como processo.

Os elementos “não verbais da situação” de enunciação, sugerida 
por Bakhtin na citação, também nos remetem: 1) ao contexto histó-
rico-cultural mais amplo, da cultura; 2) ao contexto da sala de aula, 
mais restrito; e 3) aos discursos que se realizam, recorrendo às outras 
linguagens, como, por exemplo, a cinematográfica. 

Em uma perspectiva diferente da que foi foco da nossa exposição 
até agora, mas muito pertinente às proposições apresentadas até 
aqui, está a argumentação de Jean Mitry sobre os significados das 
imagens fílmicas. 

1.3. Os discursos cinematográficos e a significação 

Até aqui exploramos, exclusivamente, argumentos referentes aos 
discursos escritos, embora tenhamos argumentado que, juntamente 
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com outros autores, consideramos as teses bakhtinianas uma chave 
conceitual que supera as insuficiências de outras abordagens do 
cinema. No entanto, é preciso refletir sobre a linguagem cinemato-
gráfica, uma vez que ela representa um desafio às análises de muitos 
campos das ciências sociais. Iniciaremos nossa jornada explorando 
os argumentos de um dos mais importantes teóricos do cinema do 
século XX, Jean Mitry, buscando reconhecer em que medida dialoga 
com as preposições bakhtinianas estudadas. 

O autor compara a significação da imagem do mundo da ex-
periência à imagem fílmica e afirma que a “significação fílmica é 
completamente diferente. Nunca – ou raramente – depende de uma 
imagem isolada e sim de uma relação entre as imagens, quer dizer, 
de uma implicação no sentido mais geral do termo” (Mitry, 1989, 
p. 133, tradução nossa). As afirmações de Mitry nos remetem às de 
Bakhtin quando este afirma que o significado do signo está “totalmente 
determinado por seu contexto” e que “de fato, há tantas significações 
possíveis quantos contextos possíveis”. 

Mitry, ao desenvolver sua argumentação, afirma que a imagem 
fílmica não é uma representação do real, mas sim o real apresentado 
na tela, o que faz com que a imagem fílmica possa ser reconhecida 
pelos códigos culturais de leitura do mundo da experiência. Mas o 
cinema guarda uma especificidade, pois as imagens, ao serem esco-
lhidas para comporem uma cena e construírem a narrativa, adquirem 
um significado específico. Aumont (1995, p. 90) complementa a 
explicação, ao escrever que

apenas o fato de representar, de mostrar um objeto de forma 
que ele seja reconhecido, é um ato de ostentação ... [ou seja, 
indica que] se sequer dizer algo a propósito desse objeto ... 
deixa transparecer a ostentação e a vontade de fazer com que 
o objeto signifique algo além de sua simples representação. 
[Assim,] qualquer objeto já é um discurso em si. [e pode então 
ser considerado] uma amostra social que, por sua condição, 
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torna-se um iniciador de discurso, de ficção, pois tende a recriar 
em torno dele (mais exatamente, aquele que o vê tende a recriar) 
o universo social ao qual pertence. 

A escolha da imagem realizada pelos realizadores explora a sig-
nificação que a cultura lhe confere, mas “modela” sua significação ao 
empregá-la de maneira particular, “ostentando-a”, visando lidar na tela 
com o universo social ao qual ela pertence. Na verdade, os realizado-
res estão trabalhando com as concepções culturais do público sobre 
aquilo que está sendo mostrado na tela, pois ele tende a “recriar” o 
universo de relações no qual a imagem foi forjada. Empregando os 
termos bakhtinianos, podemos dizer que, nas imagens cinematográ-
ficas, o real está sob uma apreciação segundo o horizonte conceitual 
dos realizadores. Mas, as imagens cinematográficas sempre estão em 
interanimação dialógica com os outros elementos que compõem a 
narrativa. O próprio argumento de Mitry (1989, p. 143) se aproxima 
de uma análise bakhtiniana quando afirma:

No cinema, ao contrário [da realidade], os objetos são apresen-
tados sob um aspecto significativo. ... este acento que se nos 
escapa na realidade é posto em evidência pela imagem fílmica, 
tanto mais quanto o que se acha implicado no filme é menos 
o objeto mesmo que um aspecto deste objeto, uma imagem. 
(Tradução nossa, grifo nosso). 

A argumentação de Mitry contribui para que possamos aplicar 
as proposições de Bakhtin para formularmos uma abordagem da 
linguagem cinematográfica e de seu emprego na “leitura” do discur-
so fílmico. Baseados na argumentação do autor, podemos concluir 
que os códigos culturais de compreensão do real fornecem algumas 
chaves de “leitura” para analisarmos a narrativa imagética que os 
filmes compõem. As imagens empregadas recebem uma apreciação 
diferenciada daquela que têm na realidade e o seu significado é cons-



35

truído e pode ser apreendido segundo as relações que estabelecem 
com outras imagens, no contexto do filme. Merece atenção o fato de 
que estamos nos detendo nas imagens, mas o cinema é uma forma 
de expressão audiovisual. As considerações anteriores deixam ainda 
outra lacuna:

No ponto de articulação do mundo do texto e o mundo do 
sujeito coloca-se necessariamente uma teoria da leitura capaz 
de compreender a apropriação dos discursos, isto é, a maneira 
como estes afectam o leitor e o conduzem a uma nova norma 
de compreensão de si e do mundo. (Chartier, 1989, p. 23).

Chartier mesmo sugere uma alternativa para responder à questão 
formulada por ele: as práticas sociais de atribuição de significado 
podem ser apreendidas se as considerarmos como 

um ato concreto e conceder “deste modo atenção às condições e 
aos processos que, muito concretamente determinam as operações de 
construção do sentido (na relação de leitura, mas em muitas outras 
também)” (Chartier, 1989, p. 26). Torna-se necessário, então, definir 
uma maneira de assegurar uma apropriação das práticas concretas 
que constroem o “mundo como representação” e dos processos ca-
racterísticos dessas práticas. 

1.4. Os processos de aprendizagem da História

A Psicologia Sociocultural tem uma proposta para analisar a 
apropriação dos discursos por parte do público que condiz com as 
sugestões de Chartier. Wertsch defende uma ruptura com a tradição 
da psicologia de considerar como universais as formas de funciona-
mento mental, e não como históricas. Rompendo com o conceito de 
sujeito universal, como também defende Chartier, reconhecendo-o 
como resultado de um contexto histórico-cultural definido, ele 
considera necessário, então, “elaborar uma explicação dos processos 
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mentais que reconheça a relação essencial entre estes processos e 
seus cenários culturais, históricos e institucionais” (Wertsch, 1993, 
p. 23, tradução nossa).

Wertsch seguiu uma proposta mais geral que considera que os 
“instrumentos mediadores [ferramentas culturais] surgem em res-
posta a uma extensa série de forças sociais” (p. 23). Sua intenção era 
formular uma aproximação entre os processos mentais e os contextos 
socioculturais e históricos nos quais se desenrolam. 

A aproximação defendida por ele tem suas raízes teóricas nas 
teses de Vygotsky, segundo o qual a formação e desenvolvimento 
dos processos cognitivos humanos são produtos da interação social, 
onde os indivíduos constroem e internalizam ferramentas represen-
tacionais/culturais para lidarem com o mundo. Metodologicamente, 
seus argumentos assentam-se nas proposições de Bakhtin, visando a 
apreensão desses mesmos processos, em contextos histórico-culturais 
determinados, nos quais acontecem – são enunciados – os discursos.

A partir da compreensão da “mente” como resultado de proces-
sos cognitivos que se relacionam com os contextos socioculturais 
definidos dos quais emergem, Wertsch (1993, p. 25) considera que 
“é a ação, mais do que os seres humanos ou o ambiente considerados 
isoladamente, que proporciona o ponto de entrada para uma análise” 
(tradução nossa). Isso se deve ao argumento de Vygotsky, segundo 
o qual as ferramentas psicológicas têm origem na interação social e 
que, assim, os mediadores semióticos/ferramentas culturais seriam 
sempre usados originalmente com propósitos sociais, para depois 
se converterem em um recurso subjetivo, empregado pelo sujeito. 

Nessa perspectiva, “a ação tipicamente humana emprega ´ins-
trumentos mediadores´, tais como ferramentas ou linguagem e estes 
instrumentos mediadores dão forma à ação de maneira essencial” 
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(Wertsch, 1993, p. 29, tradução nossa). Wertsch mesmo nos esclarece 
a que categoria de “ação humana” ele está se referindo: 

Os tipos de referenciais que tenho em mente podem ser en-
contrados nos trabalhos de escritores russos e soviéticos, como 
Bakhtin (1986; veja Voloshinov, 1973) enfocando o enunciado 
como forma de ação; Vygotsky (1978,1987) com ênfase no dis-
curso do pensamento e mais genericamente na “ação mediada” 
(Wertsch, 1985,1991). Um ponto comum de convivência entre 
todos esses autores são seus enfoques na ação humana concreta 
e dinâmica que ocorre em contextos reais, espaço-temporais 
e sociais. A diferença básica, portanto reside entre enfocar um 
momento de um processo separado de outros e insistir na 
necessidade de enfocar dimensões múltiplas de um processo num 
sistema conceitual integrado voltado para a ação contextualizada. 
(Wertsch, 1998, p. 60-61, grifo nosso).

Nesse trecho, Wertsch também esclarece que não está preocu-
pado com as ferramentas culturais em si, mas com a “ação” concreta 
na qual elas são envolvidas pelos sujeitos, seja na ação cognitiva, na 
“ação mediada” e/ou prática, ou nos discursos. A afirmação do autor 
também não deixa dúvida de que ele se volta para a “ação” que, “muito 
concretamente”, os homens realizam no seu contexto sociocultural e 
histórico, no qual expressam, através de “mediadores semióticos” – 
“textos ou imagens” –, a concepção que têm do mundo da experiência. 

Sua argumentação se aproxima muito daquela proposta por 
Chartier, como procuramos evidenciar ao empregar as expressões do 
historiador da cultura para explicar as considerações do teórico da 
Psicologia Sociocultural. Mas, se o foco das análises (os discursos) e a 
maneira de concebê-los são muito próximos, diferem os objetos para 
os quais se voltam – os discursos que, historicamente, uma sociedade 
constrói de si mesma, em Chartier; e as interações discursivas (que 
podem ser apropriadas no processo de ensino aprendizagem), para 
Wertsch – e os campos de conhecimento próprio de cada autor.
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A diferença não está, pois, na forma de conceber a construção 
dos discursos e no reconhecimento de que suas significações estão 
relacionadas ao contexto, mas na aplicação metodológica que cada 
autor propõe: Wertsch, voltado para os processos de construção 
das significações dos discursos nas interações discursivas; Chartier, 
interessado em apreender as significações dos discursos em contextos 
historicamente definidos.

A contribuição de Bakhtin é essencial nesse momento da aná-
lise por reconhecer que o mais importante para compreender os 
significados atribuídos ao mundo não são os signos, as ferramentas 
culturais, os mediadores semióticos ou os discursos isolados, mas o 
enunciado completo no qual estão envolvidos – incluindo o contexto 
no qual o enunciado se realiza concretamente. É uma contribuição 
igualmente importante para os dois campos de conhecimento: no 
contexto da sala de aula, por esclarecer como as interações discursivas 
podem ser apropriadas no sentido de se construir o conhecimento 
escolar; e na História, por iluminar como a polifonia dos discursos 
caracteriza a construção da memória coletiva dos acontecimentos 
para uma sociedade.

2. A construção de um conhecimento histórico: 
pensando o Cinema na prática

O emprego de filmes nas aulas de História não é uma novidade, 
ocorrendo desde os anos 1990, quando os aparelhos de execução 
de fitas de vídeos passaram a fazer parte dos eletrodomésticos mais 
populares. A lacuna que não abandonou as práticas escolares que 
empregam filmes como recurso pedagógico deve-se ao fato de não 
haver um esclarecimento teórico-metodológico a respeito delas. Em 
outros termos, havia necessidade de uma abordagem dessas práticas 
que enfocasse a “ação mediadora” que os filmes representam ali e que 
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fundamentasse, teoricamente, o exercício em sala de aula. Somente 
assim seria possível assegurar uma maneira de recorrer à exibição de 
filmes nas aulas de História, tornando-a uma ferramenta mais rica 
de significados na construção do conhecimento histórico escolar. 

Ao longo de nossa argumentação, procuramos contribuir para 
preencher essa lacuna. Nessa perspectiva, demonstramos que, a partir 
da articulação das proposições de Vygotsky, Bakhtin, Wertsch e Char-
tier, podemos considerar os discursos como mediadores semióticos 
a que os sujeitos recorrem para lidar com o mundo da experiência. 
Vimos que a mente lida com esse material semiótico – todas as ca-
tegorias de textos e imagens, em Chartier – articulado aos contextos 
socioculturais e históricos nos quais os discursos são enunciados. 
Reconhecemos que, ao enunciarem seus discursos, os sujeitos e/ou 
agentes sociais recorrem a outros discursos que, por meio da comu-
nicação, tornaram-se disponíveis na cultura. Observamos que, na 
leitura concreta desses discursos, os sujeitos e/ou agentes sociais vão 
refratá-los: transformá-los a tal ponto que podem ser considerados 
uma outra produção. 

A necessidade do sujeito de interferir na realidade que se apre-
senta, de forma cognitiva e/ou concreta, exige que ele se aproprie 
desse repertório cultural que compartilha com os demais sujeitos e/
ou com agentes sociais para assegurar uma “ação” adequada – ação 
mediada cognitiva e/ou pragmática. O repertório legado aos sujeitos 
e/ou agentes sociais para que possam agir na vida prática foi chamado 
por Rüsen de “cultura histórica”.

Resumindo: a adequação das ações é definida pelo contexto 
com o qual estão interagindo, sociocultural e historicamente. Mas, 
parafraseando Chartier (1989), a análise exige que, para cada caso, 
considere-se o necessário relacionamento dos discursos proferidos 
e/ou das ações realizadas com a posição de quem os utiliza. Além 
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disso, não devemos perder de vista que, nas relações dialógicas que 
se constroem na cultura, há sempre uma interpelação do público 
a quem se dirige a ação – cognitiva (pensamento, enunciação de 
discurso etc.) e/ou pragmática, de qualquer natureza. Finalmente, 
é preciso estar atento ao fato de que os processos humanos ocorrem 
na cultura e, nesse sentido, pressupõem sempre reações responsivas 
por parte daqueles que participam do processo, tanto daqueles que 
realizam a ação, dos seus interlocutores imediatos e distantes, como 
dos outros elementos que compõem o contexto – outros discursos 
e/ou elementos não verbais.

A nossa exposição também demonstrou que as representações 
(em qualquer sentido em que seja empregada a noção), para se rea-
lizarem na vida prática – construírem discursos, ações pragmáticas, 
pensamentos –, demandam uma forma qualquer de comunicação 
que exige o emprego de uma linguagem. Também ficou claro que os 
discursos dialogam com outros discursos da comunicação cultural, 
incluindo os da História e do Cinema, e, numa esfera mais restrita, os 
discursos dos seus interlocutores imediatos – dos alunos e do professor. 

Nessa mesma perspectiva, não há dúvida de que o conhecimento 
histórico é construído e que é fruto do exercício historiográfico de 
reconhecer os discursos que uma sociedade formulou para conceber 
um real, numa época definida.32 A partir da nossa argumentação, po-
demos nos voltar para uma redefinição das relações que se estabelecem 
entre História e Cinema, buscando apreender os processos que se 
instauram no contexto da sala de aula, esclarecendo como ocorrem 
aí as interanimações recíprocas entre as vozes dos seus discursos.

32 O argumento assenta-se nos postulados da História Cultural e/ou em 
estudos mais epistemológicos sobre o significado da cultura histórica. (Cf. 
Chartier, 1989; Rusen, 2001).
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A História, tal como é concebida por Chartier, pretende apreender 
a polifonia discursiva que construiu o “mundo como representação” 
num dado contexto histórico. Ao empregarmos os filmes nos processos 
de ensino-aprendizagem de História, é possível apreender a polifonia 
que constrói a história contemporânea nesse momento, e iluminar 
esse processo em qualquer época. Afinal, ao levarmos nossos alunos a 
reconhecerem que a cultura histórica é fruto dos processos dialógicos 
entre os diversos discursos que circulam na cultura, que os discursos são 
determinados pelo contexto sociocultural e histórico de enunciação, 
que os discursos representam concepções que as sociedades, por meio 
de sujeitos e/ou agentes sociais, fizeram e fazem de si, esclareceremos 
para nosso público – os alunos – como a polifonia desses discursos 
constrói o “mundo como representação” em qualquer época. Assim, 
estaremos contribuindo para a construção de um conhecimento his-
tórico mais amplo e crítico. 

Ao tornarmos evidente o processo de atribuição social de sig-
nificados ao mundo e nos remetermos aos discursos do passado, da 
História e/ou do Cinema, estaremos também iluminando os acon-
tecimentos do presente. Nesse contexto, o conhecimento histórico 
será concebido como resultado dos diálogos entre os discursos que 
pretendem construir o “mundo como representação” no passado, 
mas também no presente. Enfim, ao esclarecermos os processos de 
construção social de significados, estaremos construindo com nossos 
alunos ferramentas conceituais que apreendem os processos históricos 
de construção social do mundo, em qualquer época.

O emprego de filmes nas aulas de História, por outro lado, con-
tribui para a construção do conhecimento histórico escolar, pois a 
“ação mediada” empregada nos processos de ensino-aprendizagem, 
segundo Wertsch (1998, p. 62), transforma a ação “que tinha sido 
praticada na ausência de ou com um meio mediacional diferente ... 
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com a incorporação de uma nova ferramenta psicológica”. Sendo 
assim, a exibição problematizada de filmes nas aulas de História 
transforma a ação mediada do público, os alunos, com a incorporação 
das novas “ferramentas psicológicas” que foram criadas pela leitura 
da obra exibida. Dessa maneira, é possível escapar, sobretudo, da 
inserção de filmes nos processos de ensino-aprendizagem de Histó-
ria como ilustração, uma vez que eles se inserem na composição dos 
discursos que pretendem apreender o mundo e atribuir significados 
aos acontecimentos. 

Ao considerarmos que Wertsch e Chartier têm razão, podemos 
atuar sobre as interações discursivas que compõem o contexto socio-
cultural e histórico da sala de aula, pretendendo conformar discursos 
para que se aproximem do conhecimento histórico acadêmico, re-
conhecendo o “mundo como representação”, passado e/ou presente, 
como uma construção que resulta do diálogo entre esses discursos. 
Assim, estaremos esclarecendo como se constrói a memória coletiva 
e a cultura histórica contemporânea e o significado que tem o co-
nhecimento histórico para abordar os processos dessa construção, 
desvendando o “mundo como representação” e reconhecendo as forças 
históricas que entram na sua construção, no passado e no presente.

A atenção dos professores que recorrem aos filmes como media-
dores no processo de construção do conhecimento histórico, deve, 
portanto, voltar-se não para os diversos agentes sociais, sujeitos ou 
ambiente isolados, mas para a situação concreta, histórica e cultural-
mente dada na qual eles estão envolvidos (a sala de aula) e considerar 
os mediadores empregados por eles – os discursos orais, textuais, ci-
nematográficos, televisivos etc. Ao nos referirmos a uma compreensão 
semiótica dos significados, devemos pensar em processos que têm se 
constituído, cada vez mais, através das linguagens audiovisuais. Isso 
significa que a constituição social da memória coletiva e da cultura 



43

histórica contemporânea tem se construído, também, através de 
outros discursos que não somente o histórico escolar, discursos cada 
vez mais distantes das produções acadêmicas. 

Resta aos professores, então, se apropriarem desses discursos que 
têm contribuído sobremaneira para a construção de uma visão e uma 
cultura da história e problematizá-los, de forma a tornar os conceitos 
históricos operatórios, exatamente no contexto no qual os sujeitos 
mais poderiam lançar mão deles: o cotidiano. A questão é: como em-
pregar o diálogo entre os discursos do Cinema e da História de forma 
a contribuir para a construção do conhecimento histórico escolar? 
Melhor dizendo, como os discursos do Cinema e da História podem 
interanimar, dialogicamente, suas vozes em sala de aula, de maneira 
a assegurarem a construção do conhecimento histórico escolar e, 
assim, transformarem as concepções que os alunos constroem dos 
processos históricos na escola e, por extensão, no cotidiano? 

Acreditamos que, à luz da argumentação teórica que formula-
mos, tornaram-se mais claras as possibilidades de aplicação das teses 
bakhtinianas para apreender as interações discursivas que História e 
Cinema permitem. Assim, abrem-se perspectivas mais definidas para 
empregar os filmes como mediadores na construção do conhecimento 
histórico escolar.

No próximo capítulo, nos voltamos para um trabalho mais espe-
cífico: lidar com os dois mediadores que compõem o universo deste 
trabalho – os discursos fílmicos e os históricos – para demonstrarmos 
como, efetivamente, as vozes desses discursos podem interanimar-se, 
dialogicamente, e como a ação mediadora do professor, segundo 
defendemos, pode contribuir para o processo de construção do 
conhecimento histórico nas salas de aula e fora delas.



CAPÍTULO II
UM ENCONTRO ENTRE HISTÓRIA E CINEMA: 
RESGATANDO A POLIFONIA DA HISTÓRIA NA 

SALA DE AULA

Em todos estes casos a questão é saber como 
as vozes do discurso podem ou não se colo-
carem em contato dialógico e “interanima-
rem-se” umas às outras. 

James Wertsch33 

As relações entre História e Cinema sempre foram de encanta-
mento. O encantamento que exercem, mutuamente, talvez decorra 
de um vislumbre de rompimento com um mal-entendido, herdado 
do século XIX, de que arte e ciência são meios essencialmente distin-
tos de compreender o mundo. Segundo Hayden White (2001), esse 
mal-entendido nasceu do medo que os artistas românticos tinham da 
ciência, e da ignorância dos cientistas positivistas sobre a arte. Não é 
de se estranhar, portanto, que, ao longo do século XX, o cinema tenha 
buscado, de forma crescente, inspiração temática na História e, mais 

33 In: Moll, 1996, p. 114.
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recentemente, a pesquisa histórica tenha se voltado também para o 
cinema como objeto de reflexão e pesquisa. 

O encantamento e as múltiplas interações entre história/História 
e Cinema culminou numa produção enorme de trabalhos que, entre 
outras finalidades, buscava incorporar os filmes nos processos de 
ensino-aprendizagem de História. A leitura de alguns dos trabalhos 
publicados nos sugeriu duas lacunas importantes nesses estudos: 
ausência de uma proposta teórico-metodológica mais consistente, 
que orientasse os exercícios em sala de aula; e uma frágil apropriação 
da linguagem cinematográfica, comprometendo uma apreensão mais 
sistematizada dos discursos fílmicos. Nossa atenção voltou-se para 
essas questões, procurando contribuir, de forma diferenciada, para 
esclarecê-las. 

Foi esboçada no capítulo anterior uma proposta teórica com 
foco nas interações discursivas entre História e Cinema, que pudes-
se evidenciar e sustentar a apreensão dos diálogos, bem como seu 
emprego nos processos de construção do conhecimento histórico 
escolar. Neste capítulo, a estratégia de abordagem que traçamos 
para nossa argumentação partiu das possibilidades de diálogo entre 
História e Cinema. Nessa perspectiva, consideramos necessário o 
reconhecimento da especificidade dos discursos que estão em diálogo 
para que possamos esclarecer algumas dessas interações discursivas. 

1. O Cinema no seu lugar: pensando o processo de 
ensino-aprendizagem da história/História

O papel de um filme, como dos demais bens culturais, no processo 
de ensino-aprendizagem deve ser de elemento problematizador. A 
ideia tem sido, concretamente, pouco explorada. Entendemos que, 
como elemento problematizador, os filmes – concebidos como dis-
cursos sobre a História (Ferro, 1989) –, ao serem confrontados com 
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conhecimento histórico (acadêmico e/ou escolar), podem transfor-
mar-se em alvo de questões, formuladas a partir das interpelações 
que fazem à cultura histórica do público e, por desdobramento, os 
diálogos que eles mesmos propõem com esse conhecimento. 

As questões, de certa maneira, já estão formuladas, a priori, pelos 
realizadores do filme, uma vez que todo discurso é dialógico e pres-
supõe uma reação responsiva. Vejamos o argumento de Bakhtin a 
esse respeito para podermos explorá-lo em nossas reflexões e práticas:

A obra, assim como a réplica do diálogo, visa a resposta do outro 
(dos outros), uma compreensão responsiva ativa, e para tanto 
adota todas as espécies de formas: busca exercer uma influencia 
didática sobre o leitor, convencê-lo, suscitar sua apreciação crítica, 
influir sobre êmulos e continuadores, etc. A obra predetermina 
as posições responsivas do outro nas complexas condições da comu-
nicação verbal de uma dada esfera cultural. A obra é um elo na 
cadeia da comunicação verbal; do mesmo modo que a réplica 
do diálogo, ela se relaciona com as outras obras-enunciados: com 
aquelas a que ela responde e com aquelas que lhe respondem, e, 
ao mesmo tempo, nisso semelhante à réplica do diálogo, a obra 
está separada das outras pela fronteira absoluta da alternância 
dos sujeitos falantes. (Bakhtin, 1992, p. 297, grifo nosso).

O professor deve formular perguntas que deem destaque aos 
diálogos, ou, mais precisamente, à resposta que ele pretende construir 
com seus alunos sobre o conhecimento que está sob foco nas suas 
aulas ou sobre a cultura histórica com a qual ele espera que a obra 
dialogue. As perguntas do professor vão, pois, buscar iluminar os 
diálogos que um discurso apresenta diante do outro, objetivando-
-os, esclarecendo-os. Sua inserção deve visar orientar as interações 
no sentido da construção do conhecimento que pretende, fazendo 
com que ele adquira significado ao dialogar e responder aos filmes. 

Nesse sentido, o real, presente, passado ou futuro apresentado 
pelos filmes, deve ser colocado em questão, checado frente aos pro-
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cessos e fatos que aborda. Assim, a prática do professor transforma a 
leitura, orienta a apropriação realizada pelo leitor-aluno numa outra 
construção – como nos sugere Chartier – que privilegie a dúvida, 
a crítica. Sobretudo, tal prática permite que o aluno sinta-se con-
frontado com aquilo que está sendo apresentado para ele como “a” 
História – em processos e/ou fatos –, levando-o a buscar respostas 
no campo do conhecimento histórico. 

Um professor com conhecimentos mais elaborados acerca da 
História e do Cinema pode intervir nesse processo formulando 
questões, a partir do discurso fílmico, que instiguem e orientem o 
processo de interanimação dialógica com os discursos da História. 
O professor de história/História instaura, assim, uma forma de 
compreensão mais eficaz, considerando que

qualquer tipo genuíno de compreensão deve ser ativo deve 
conter já o germe de uma resposta. Compreender a enunciação 
de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu 
lugar adequado no contexto correspondente. ... Assim, cada 
um dos elementos significativos isoláveis de uma enunciação 
e a enunciação toda são transferidos nas nossas mentes para 
um outro contexto, ativo e responsivo. A compreensão é uma 
forma de diálogo; ... Na verdade, a significação ... só se realiza no 
processo de compreensão ativa e responsiva. (Bakhtin, 1997, 
p. 130-131, grifo nosso).

A ação do professor corresponde igualmente à argumentação de 
Vygotsky quando afirma que somente a proposição de um problema 
não é suficiente para que o adolescente processe o salto qualitativo 
na construção de conceitos abstratos. Segundo o responsável pelas 
bases teóricas da chamada Psicologia Sociocultural, 

se o meio ambiente não apresenta nenhuma dessas tarefas... não 
lhe faz novas exigências e não estimula seu intelecto, propor-
cionando-lhe uma série de novos objetos, o seu raciocínio não 
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conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os alcançará 
com grande atraso. (Vygotsky, 1994, p. 50, grifo nosso).

Analisada sob o viés da Psicologia Sociocultural, a simples exi-
bição de filmes nas aulas de História pouco contribui para que os 
alunos realizem avanços significativos no campo do conhecimento 
histórico. Os professores que não problematizam os filmes, abrindo 
novas possibilidades de análises, apropriações e inferências; que 
não instigam a confrontação entre discursos cinematográficos e/ou 
televisivos e os discursos da História, estarão contribuindo para a 
construção do conhecimento histórico, mas de forma muito limitada. 

Na verdade, a prática de exibição de filmes nas aulas de Histó-
ria, ao não problematizar os discursos, contribui para instaurá-los 
como uma ilustração do conteúdo da disciplina, ou para que sejam 
tomados como uma leitura fiel dos processos, fatos e/ou personagens 
históricos. Perde-se, assim, a oportunidade de empregar os filmes 
como uma contribuição significativa para a compreensão dos pro-
cessos históricos e das relações polifônicas que seu emprego pode 
promover com a cultura – sobretudo a histórica e os conhecimentos 
dos alunos. A possibilidade de reconhecer a História como campo 
de conhecimento privilegiado na construção da memória coletiva, 
da cultura em geral, esclarecendo as estratégias às quais os agentes 
sociais recorrem para construí-la e legitimarem-na socialmente em 
todas as épocas, deixa de ser explorada. Perde-se, assim, a oportuni-
dade de esclarecer o significado que a História tem para apreender 
a construção do “mundo como representação” em qualquer época, 
inclusive na contemporaneidade. Enfim, o trabalho do educador 
deixa de exercer seu princípio crítico e esclarecedor.

No contexto de sua exibição, uma abordagem problematizada 
dos filmes não reforça a ideia de que os filmes são um “reflexo do 
real” ou naturaliza as leituras da História que os filmes propõem. Ao 
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contrário, as questões propostas pelo professor levam seu público – 
os alunos – a questionar as relações sociais, políticas e econômicas 
que a narrativa cinematográfica apresenta. Abrem também o debate 
a respeito de os filmes serem uma versão do real e/ou expressarem 
uma compreensão das relações sociais e dos processos históricos e de 
como essas versões são carregadas de historicidade e intencionalidade. 

O trabalho do professor se contrapõe a uma ideia, não rara nos filmes 
ou na mídia em geral, de que a História é um dado a ser recuperado, 
fruto de  processos lineares ou mesmo pouco complexos. A questão dos 
recursos audiovisuais empregados, tanto pelas outras mídias quanto 
pelos filmes, com a finalidade de criar uma “impressão de real”, pode 
ser também evidenciada na abordagem. Tal atitude contribui para que 
não haja legitimação dos discursos que se constrói sobre a História e 
as relações sociais, políticas, econômicas ou até mesmo culturais que 
são apresentadas para explicar os processos históricos. 

A exploração do universo que o filme constrói fica, muitas vezes, 
restrita à versão oficial (ou não) dos fatos que foram apresentados 
na narrativa, apontando para uma confirmação (ou não) da versão 
histórica tradicional daquele fato, corroborando (ou não) uma versão 
historiográfica. Muito mais pode ser realizado! A questão da inten-
cionalidade do historiador, ao contrário dos outros agentes sociais 
que pretendem instaurar memórias coletivas e a cultura histórica de 
uma época e sociedade, somente ganhará destaque numa abordagem 
problematizada desses aspectos dos filmes. 

A coerência que historiadores e, de resto, todos os outros agentes 
sociais são obrigados a construir para atribuírem aos fatos e aos pro-
cessos históricos uma inteligibilidade, também pode ser explorada 
numa abordagem problematizada de filmes nas aulas de História. 
A própria construção das memórias coletivas e da cultura histórica, 
seus mecanismos e estratégias de legitimação social e as formas de 
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reprodução dessas construções tornam-se questões mais prementes, 
ou mesmo centrais, em abordagens dessa natureza. Abrem-se, inclu-
sive, possibilidades de explorar a pertinência do ensino da história 
africana e indígena no Brasil.

1. 2. O cinema no seu lugar: pensando 
a prática em sala de aula

Os discursos da História (campo de conhecimento acadêmico 
que estuda o passado e emprega narrativas escritas) e do Cinema 
(forma de expressão que emprega linguagem audiovisual) estão, em 
maior ou menor grau, disponíveis na cultura contemporânea. Os 
discursos elaborados nesses campos da cultura circulam no universo 
da comunicação – cada vez mais audiovisual e global –, do qual tam-
bém fazem parte sujeitos e/ou agentes sociais que agem, interagem 
e partilham, cotidianamente, no mundo da experiência. 

Williams, na esteira de Benjamin, considera esta uma “cultura 
comum, ou ordinária” e não de “massa”, como preferem alguns. Seu 
argumento é que as considerações que se dão segundo esta última 
perspectiva caracterizam-se mais por buscarem expressar traços de 
distinção que a cultura “ordinária” tende a apagar.34 Sob esse viés 
analítico, a interação da qual pretendemos dar conta opera no campo 
da formação escolar, mas também noutros ambientes engendrados 
pela cultura contemporânea, incluindo os meios de comunicação de 
massa. São, pois, todas essas formas de disseminação da informação 
e da produção de conhecimento sobre o passado que entram na 
composição do que Rüsen (2001) chama de “cultura histórica”.

No contexto da sala de aula, o discurso cinematográfico – o filme 
– entra, portanto, em diálogo com a rede de discursos e significados 

34  Sobre a história dessa tradição, ver Benjamin (1987), Williams (2003) 
e Burke (1989, 2004). 
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que a cultura disponibilizou sobre o passado que é objeto de atenção 
do público (os alunos) e com suas experiências e conhecimentos 
prévios, seja esse passado recente ou remoto. Nessa medida, acre-
ditamos que a atenção do professor pode orientar-se no sentido de 
instigar a interanimação dialógica entre as vozes desses discursos. 
Como esses discursos entram na composição da memória social e 
na cultura histórica do público, apresentando acontecimentos e/ou 
processos históricos, o professor pode destacar, com suas questões, 
aquelas vozes que contribuem para a construção de um conhecimento 
histórico mais próximo ao acadêmico e cidadão. Em outros termos, 
basta que o professor interrogue o amplo espectro de discursos que 
entram na construção da cultura histórica que o público compartilha, 
ordinariamente, sobre o tema que pretende abordar, usando o filme. 
Um roteiro-sumário para que o professor realize isso pode ser: 

1. Dar ênfase ao lugar social do qual são enunciados os discursos 
sobre o passado em pauta – aquele a que o professor quer 
dar foco.

2. Observar e analisar as concepções – sociais, políticas, eco-
nômicas – que servem de matriz para que eles se estruturem.

3. Destacar os diálogos, deliberados e/ou supostos, travados 
com o contexto 
a. a) de produção (época, cultura); 
b. b) de exibição (salas de aula e/ou de cinema)

4. Revelar as relações sociais e os processos históricos que os 
discursos reapresentam para explicar fatos, processos sociais, 
a História e o mundo.

O filme pode, portanto, tomar parte no processo de ensino-
-aprendizagem de história/História se a apropriação do discurso 
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cinematográfico proposta pelo professor procurar problematizar 
aqueles elementos da sua narrativa que atribuem significados que os 
realizadores (cineasta e/ou a produção) pretenderam conferir aos 
processos históricos e/ou aos acontecimentos, contemporâneos ou 
históricos. Nos dois casos, são discursos sobre a História, sendo que: 

a. Se forem acerca de questões contemporâneas, têm um caráter 
mais “histórico”, consistem em testemunhos de época.

b. Se versarem sobre um passado mais remoto, podem ser toma-
dos sob um viés “historiográfico” – no sentido de dialogarem 
com outros discursos sobre o passado, considerando a época 
em que foram produzidos e como a historiografia abordava 
então o tema.

Voltando-nos para as teses bakhtinianas, diríamos que esses 
elementos expressam, no filme, o horizonte socioideológico dos 
realizadores. Eles revelam as intenções que os motivaram a realizar a 
obra, evidenciando o lugar social que ocupam e do qual enunciam o 
seu discurso. Nesse registro, a análise pode buscar esclarecer as formas 
de compreensão dos processos históricos e/ou dos acontecimentos 
que o filme expressa, como e quais significados pretenderam atribuir 
a eles na narrativa. 

O propósito do professor não deve se pautar em desqualificar 
o discurso que os realizadores formularam. Muito ao contrário, o 
professor deve instigar o diálogo do conhecimento histórico com o 
filme, porque, como afirma Bakhtin (1997), “a compreensão é uma 
forma de diálogo”. Em outros termos, a atitude do professor deve se 
orientar no sentido de empregar o filme com o objetivo de esclarecer 
quais visões compõem a cultura histórica expressa na obra, de que 
forma são revelados aspectos de uma determinada época, como es-
tão vinculados ao contexto sociocultural e histórico (fato que lhes 
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confere a sua historicidade) e a posição social a partir da qual está 
sendo formulada a enunciação/produção cinematográfica. Afinal, 
“compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação 
a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente” 
(Bakhtin, 1997, p. 131).

No sentido estrito da História como matriz disciplinar que tem 
por foco analítico o passado de uma sociedade, o professor pode 
enfatizar que o conhecimento histórico resulta do exercício de buscar 
apreender e compreender um real historicamente dado. Assim, o 
objeto de seu conhecimento pode se voltar, também, para o diálogo 
realizado entre diversas formas socioculturais de conceber a memória 
coletiva e/ou a cultura histórica. Sua análise poderia, pois, se con-
centrar nos discursos de sujeitos e/ou agentes sociais envolvidos nos 
processos históricos para os quais se volta o foco da análise. 

Assim, os significados atribuídos aos processos históricos e/ou 
aos acontecimentos no discurso cinematográfico podem ser toma-
dos também como outra forma de construção da memória social e/
ou cultura histórica; os mesmos elementos que se tornam objeto e/
ou dialogam com o conhecimento histórico, podendo até mesmo 
distorcê-lo. 35 Há que se apontar a necessidade expressa desse conhe-
cimento estar disponível aos alunos quando ocorrer a exibição, para 
que se possa instigar uma interanimação das vozes entre os discursos 
cinematográficos e os históricos. 

As dificuldades enfrentadas pelos professores, apontadas por 
muitos estudos, a respeito do emprego de filmes nos processos de 

35 Há vastas referências em sítios especializados na internet que podem ser 
usadas pelo professor, tanto no que tange aos vídeos e filmes, como no 
que se refere aos trabalhos de professores e seus resultados. O professor, 
munido com as “ferramentas culturais” que aqui procuramos construir com 
ele, encontrará um universo de possibilidades a explorar. Veja nos últimos 
capítulos e no final do livro algumas sugestões e indicações de sites.
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ensino-aprendizagem de História36 parecem estar ligadas ao fato de 
que, ao buscarem apontar, nos filmes, as relações entre os “discursos 
sobre a história” (Ferro, 1989) – a respeito dos fatos e/ou processos 
históricos –  e o conhecimento histórico acadêmico/escolar, tomam os 
primeiros como ilustração da História. Nessa perspectiva, consideram-
-na, previamente, como única e legítima detentora do conhecimento 
do passado social, transformando o próprio conhecimento histórico 
em um dado, não tomando-o como construção social. 

Ao procurarem relacionar o filme com os conteúdos da disci-
plina, estabelecem não uma confrontação que instaure a dúvida e 
instigue diálogos, mas analogias. Um argumento decisivo pode ser 
encontrado em uma passagem de Hayden White a respeito de uma 
prática atribuída aos historiadores. O autor desfere críticas contra uma 
forma conservadora, anacrônica mesmo, de se conceber a História:

Muitos historiadores continuam a tratar seus “fatos” como se 
fossem “dados” e se recusam a reconhecer, diferentemente da 
maioria dos cientistas, que os fatos, mais do que descobertos, 
são elaborados pelos tipos de pergunta que o pesquisador faz 
acerca dos fenômenos que tem diante de si. [Os historiadores 
deveriam] ... reconhecer que não há essa coisa de visão única, 
correta, de algum objeto em exame, mas sim muitas visões 
corretas, cada uma requerendo o seu próprio estilo de repre-
sentação. (White, 2001, p. 54, 59).

A crítica de White permite que se instaure uma abordagem mais 
problemática da História. Indica que pode ser mais significativa 
e rica uma análise que se volte, sobretudo, para os elementos que 

36  Caimi (2001, p. 121) afirma que “trabalhadas num nível apenas instru-
mental, as imagens pouco contribuem para a reflexão sobre o método 
historiográfico, ... [ ou como ] produções humanas [ que ] precisam ser 
pensadas com base em sua própria historicidade”. Ver também Leandro 
(2001) e Nova (1999).
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constroem os processos históricos, sempre sob o olhar inquiridor. Ao 
procedermos assim, trabalhamos aspectos que sustentam a construção 
do conhecimento histórico, não concedendo aos fatos (históricos ou 
não) um caráter fundador de processos sociais vivos. Ao contrário, 
eles ficam circunscritos à dimensão de elementos, importantes sim, 
mas como expressão do processo que lhes confere significado. 

Ao defendermos tal atitude por parte do professor, não estamos 
considerando que os fatos históricos não sejam significativos para a 
construção do conhecimento histórico, mas, ao contrário, que têm os 
seus significados construídos em contextos socioculturais e históricos 
muito bem definidos. Também reconhecemos que o conhecimento 
histórico é produzido por escolhas, estando preso à historicidade da sua 
produção, sujeito, portanto, a distorções. Enfim, que o conhecimento 
histórico, como qualquer outro conhecimento, não deve ser natura-
lizado, mas questionado, bem como o próprio processo da produção 
historiográfica e da cultura histórica de cada época e sociedade.

À formação do aluno, devemos reconhecer, interessa mais a 
compreensão das relações, das disputas sociais, políticas e econômicas 
que constituem os processos históricos. Afinal, aos fatos considerados 
históricos, sempre podem ser acrescentados fatos novos, nascidos das 
pesquisas históricas, frutos de novas abordagens e interpretações que 
transformam a visão sobre os acontecimentos, a própria História e 
o conhecimento que se tem dela. 

Ao tratamos assim a história/História, acreditamos estar privile-
giando uma formação que se volte para uma construção permanente 
do conhecimento histórico e que promova uma incorporação dife-
renciada das informações que são disponibilizadas pelos veículos de 
comunicação de massa. Além disso, consideramos que essa abordagem 
da história/História estimula uma atitude crítica e de pesquisa em 
face ao contexto contemporâneo e às suas relações com a constituição 
da identidade dos nossos alunos e da identidade nacional. 
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O conhecimento que o aluno construirá, com o apoio do pro-
fessor, vai lhe conferir concepções que colocarão em questão os 
discursos elaborados pelos meios de comunicação e as formas mais 
conservadoras de conceber a História. Nessa perspectiva, as obras 
que versem sobre o passado ou o presente com as quais ele vai se 
deparar ao longo da vida serão tomadas como “testemunhos de 
época” a serem questionados, e não dados e interpretações a serem 
reconhecidos como aquilo que ocorreu efetivamente.

2. Os discursos da História e do Cinema: 
convergências e divergências 

Uma ação mais significativa nas aulas de História nas quais os 
filmes são empregados como mediadores deve procurar problematizar 
os discursos fílmicos, esclarecendo relações que constroem na tela, 
visando iluminar o diálogo que as obras propõem com o conhecimento 
histórico. Nossa argumentação pretende demonstrar aproximações 
e evidenciar as diferenças na construção dos discursos da História e 
do Cinema. Vamos procurar demonstrar como o reconhecimento 
da especificidade desses discursos assegura uma ação mais precisa do 
professor na construção do conhecimento histórico escolar. Mas, 
para avançar, deveremos compreender como pensadores, dos mais 
diversos campos, concebem esses discursos.

A perspectiva que propomos para iluminar os diálogos estabe-
lecidos entre esses campos da cultura considera que História e Ci-
nema, num contexto concreto de enunciação (as aulas de História), 
constituem discursos que pretendem construir uma compreensão 
do real. Os seus discursos estão em diálogo com outros discursos da 
cultura que conferem significados diferentes aos processos históricos 
e à memória coletiva. 
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Aproximações menos evidentes entre esses discursos nascem da 
leitura de autores como Certeau, Burke, Veyne, Furet e White no 
campo da História e da narrativa histórica, e de Mitry e Aumont no 
campo do Cinema e da sua linguagem.37 Tomando esses autores como 
referência, podemos considerar que História e Cinema constroem 
discursos autoexplicativos (não pressupõem que o leitor tenha que 
recorrer a outros textos para serem entendidos) e de convencimento. 
As obras nascidas destes campos da cultura pretendem enredar38 seus 
“leitores”; são concebidas como discursos de autoridade, dos quais uma 
visão mais crítica, mais sofisticada, sempre pode escapar: a História, 
por ser um campo das ciências humanas, e o Cinema, por recorrer 
a uma linguagem que cria para a assistência o que é conhecido por 
“impressão de realidade”.

História e Cinema apresentam o desenrolar de acontecimentos, 
procurando atribuir coerência e inteligibilidade aos processos his-
tóricos e/ou aos contextos nos quais eles têm sua origem e/ou estão 
imbricados, e ancorando seus discursos numa “realidade” que se 
dispõem a (re)construir, atribuindo-lhe significados. Ao realizarem 
essa (re)construção narrativa, recorrem a estratégias discursivas que 
pretendem instaurar uma inteligibilidade às relações socioculturais, 
políticas e econômicas; enfim, às relações históricas de toda ordem 
que entram na composição dos seus discursos e constroem “o mundo 
como representação”. 

Em outras palavras, no Cinema e na História existe a necessidade 
de que o resultado dos seus discursos instaure relações de coerência 

37 O objeto do nosso trabalho, no campo do cinema, se circunscreve aos 
filmes chamados narrativos, aqueles que pretendem contar uma história.

38 A esse respeito, escreve Hayden White: “Exatamente porque o historia-
dor não está (ou pretende não estar) contando a estória ´pela estória´, 
inclina-se ele por colocar suas estórias em enredo segundo as formas mais 
convencionais” (White, 1995, p. 19).



58

entre os acontecimentos e o contexto sociocultural e histórico no 
qual eles se desenrolam, conferindo-lhes inteligibilidade e verossi-
milhança. Os seus discursos estruturam a narrativa, articulando o 
contexto às relações de interesses e disputas entre os diversos sujei-
tos e/ou agentes sociais envolvidos nas tramas que deram origem 
aos acontecimentos. As estratégias às quais o Cinema e a História 
recorrem, entretanto, exigem que reconheçamos a especificidade de 
cada um desses discursos.

Os acontecimentos, ao serem trabalhados pelo historiador, ao 
serem objeto da abordagem histórica, tornam-se fatos históricos 
que, como argumenta Paul Veyne, não existem isoladamente: eles 
têm ligações objetivas na História. No caso do Cinema, nem os 
acontecimentos, tampouco as imagens, podem ser considerados 
isoladamente. Mas, quanto às “ligações concretas” no Cinema, se não 
podemos defini-las propriamente assim (por serem obra de ficção), 
certamente devemos reconhecer que também existem, só que são 
criadas nas narrativas que os filmes constroem. 

Talvez esses sejam elementos fundamentais a serem considerados 
numa análise de qualquer filme: as relações que a obra procura esta-
belecer entre fatos e contextos narrativos, entre imagens e as demais 
formas de expressão que o cinema comporta (palavras, som, música, 
cenários, figurinos etc.).

Textos fílmicos ou históricos, para construírem o contexto no 
qual se desenrola a “trama”, são obrigados a esclarecer os processos a 
partir dos quais nascem ou onde estão inscritos os acontecimentos. 
Os contextos construídos por meio desses discursos, nos quais a 
trama do filme ou da história se desenrola, compõem uma “rede 
de acontecimentos, em relação aos quais [aquele acontecimento] 
vai ganhar um sentido: é a função da narrativa” (Furet, s/d, p. 82), 
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tanto em História quanto em Cinema.39 No Cinema e na História, 
todos os acontecimentos são passíveis de serem abordados nas suas 
narrativas, mas seus significados vão depender sobremaneira da trama 
que é foco de suas obras. 

A palavra “trama” não deve ser incômoda para historiadores. 
Afinal, segundo Veyne, a organização dos fatos numa narrativa lhes 
atribui uma importância relativa. Nesse sentido, o tecido da Histó-
ria também pode ser chamado de uma “trama”, noção que pode ser 
descrita como 

uma mistura muito humana, e muito pouco científica de causas 
materiais, de fins e acasos; de um corte de vida que o historia-
dor tomou, segundo sua conveniência, em que os fatos têm 
seus laços objetivos e sua importância relativa. [...] A palavra 
trama tem a vantagem de lembrar que o objeto de estudo do 
historiador é tão humano quanto um drama ou um romance. 
[ou um filme]. Essa trama não se organiza, necessariamente, 
em uma seqüência cronológica: como um drama interior, ela 
pode passar de um plano para outro; [...] estratégia recorrente 
também nas narrativas cinematográficas. (Veyne, 1982, p. 28). 

Veyne considera que as tramas da História são tantas quantos 
forem os itinerários traçados para abordar a realidade. Os itinerá-
rios se definem pelas questões formuladas pelos historiadores, pois 
a História não pode ser descrita na sua totalidade e “nenhum desses 
caminhos é o verdadeiro ou é a história” (Veyne, 1982, p. 30). 

A atenção do historiador, ainda segundo o autor, vai se voltar para 
um fato conforme a trama escolhida. Nesse sentido é que podemos 
considerar a História como polifônica: um mesmo acontecimento 
e/ou processo pode ser disperso em várias tramas, conforme a ques-
tão que o historiador vai procurar responder. No caso dos filmes, 

39 Argumento que também corresponde às reflexões de Rüsen (2001) para 
as narrativas históricas.
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a polifonia é ainda mais ampla. Uma vez que se trata de ficção, vai 
depender da criatividade do autor e das estratégias narrativas e re-
cursos de linguagem que forem empregados.

Os filmes são pensados como discurso por diversos autores.40 
Segundo Christian Metz (1980, p. 12), eles devem ser tratados como 
textos, unidades de discurso: “Bastará convir que batizaremos de 
´filme´, ... o filme enquanto discurso significante (texto)”. Aumont 
é ainda mais esclarecedor:

A narrativa fílmica é um enunciado que se apresenta como 
discurso, pois implica, ao mesmo tempo, um enunciado (ou 
pelo menos um foco de enunciação) e um leitor-espectador. 
Seus elementos estão, portanto, organizados e colocados 
em ordem de acordo com muitas exigências: em primeiro 
lugar, a simples legibilidade do filme exige uma “gramática” 
(trata-se aí de uma metáfora), a fim de que o espectador possa 
compreender, simultaneamente, a ordem da narrativa e 
a ordem da história. Essa organização deve estabelecer o 
primeiro nível de leitura do filme, sua denotação; [...] em 
seguida, deve ser estabelecida uma coerência interna do 
conjunto da narrativa. ... finalmente, a ordem da narrativa e seu 
ritmo são estabelecidos em função de um encaminhamento 
de leitura que é, assim, imposto ao espectador. É, portanto, 
concebido também em vista de efeitos narrativos. [...], é um 
discurso fechado, porque comporta inevitavelmente um início 
e um fim, porque é materialmente limitado. (Aumont, 1995, 
p. 106-107, grifo nosso).

Vimos que considerar filmes como textos e reconhecer que cons-
tituem discursos é bastante frequente entre aqueles que elegem o 
cinema como foco de suas reflexões. Merece destaque, no entanto, 
o fato de que, para a construção desses discursos, é necessário que 
se recorra a uma linguagem que não obedece às mesmas regras de 

40 Mitry (1989), Morin (1970), Metz (1980), Maingueneau (2001) e Aumont 
(1995), entre outros, assim o consideram.
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produção e leitura que aquelas do texto escrito: a linguagem cine-
matográfica.41 Nasce da especificidade da linguagem empregada 
pelo cinema, depois pela televisão, e, mais recentemente, em diversas 
formas de expressão, a necessidade de analisarmos os recursos para 
a construção dos discursos, visando à compreensão dos diálogos 
que as obras que recorrem à linguagem audiovisual realizam com 
os discursos da História.

As aproximações na construção dos discursos da História e do 
Cinema não devem, pois, alimentar a ilusão de que existem analogias. 
Sobretudo, não se pode buscar identidades nas suas formas de abor-
dagem dos acontecimentos, nas motivações que lhes deram origem 
ou nas restrições a que esses discursos estão submetidos, começando 
pela linguagem que empregam e finalizando com os objetivos que 
almejam atingir. Ao contrário, é preciso destacar essas diferenças para 
que o estudo possa alcançar as pretensões que o analista alimenta. 
Vejamos algumas reflexões que podem orientar a análise de obras que 
recorram a linguagens audiovisuais, tomando o Cinema por base.

As narrativas da História e do Cinema obedecem a finalidades 
completamente distintas. No Cinema, a narrativa já encerra a sua 
finalidade – contar uma boa história, esse é seu objetivo principal. Já 
na História, a narrativa é o meio pelo qual os historiadores comparti-
lham com a sociedade os conhecimentos que construíram a respeito 
do passado de uma dada sociedade, numa época determinada. 

Os discursos cinematográficos são, por princípio, narrativas 
ficcionais. Afinal, nas salas de aula, os primeiros filmes a serem exi-
bidos e trabalhados devem ser aqueles que obedecem às convenções 
mais correntes entre nós. Assim, os filmes considerados em nossa 
abordagem são aqueles cuja narrativa é percebida como clássica e/
ou “hollywoodiana”, mais “comerciais”, e não, por exemplo, docu-
mentários, ou obras mais arrojadas. 

41 Mitry (1989) discute a questão e a esclarece como aqui a consideramos.
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Tais obras não respeitam, em geral, a exigência acadêmica de fide-
lidade a acontecimento, personagem, contexto e/ou conhecimento. 
A sua motivação fundamental consiste, sobretudo, em contar boas 
histórias, ainda que não sejam irrelevantes a temática e as intenções 
ideológicas que alimentaram a realização das obras. A finalidade 
principal a que uma obra cinematográfica dessa natureza almeja é 
o entretenimento – sua narrativa atende a esse fim e essa é a única 
premissa restritiva a qual, a princípio, se submetem as produções. 

Os discursos históricos, ao contrário, buscam escapar a qualquer 
possibilidade de serem considerados ficção. Nessa medida, perseguem 
maior fidelidade aos acontecimentos, aos personagens, aos contextos 
e ao conhecimento já construído a respeito daquele “objeto” que 
abordam. Obras historiográficas ancoram sua legitimidade social 
nos dados, nas fontes históricas a que recorrem para sustentarem 
sua narrativa. Buscam assegurar que as bases nas quais ancoram seus 
argumentos e interpretações possam ser verificadas. A premissa a 
partir da qual se origina seu discurso é um problema, uma questão 
que a obra pretende responder. Sua finalidade precípua é construir um 
conhecimento acerca dos acontecimentos que compõem a memória 
coletiva e/ou cultura histórica de uma sociedade, debruçando-se, 
criticamente, sobre ele e os processos históricos que lhe deram origem. 

Os filmes, além disso, são resultado de um trabalho coletivo que, 
por isso, tende a excluir um tratamento mais arbitrário ao material 
cinematográfico, expressando traços comuns a muitas pessoas, pois 
se destinam e interessam às multidões anônimas (Kracauer, 1988). 
Os discursos históricos, ao contrário, são resultado de trabalhos 
individuais, destinados principalmente aos círculos acadêmicos, 
mesmo que nas últimas décadas tenham apresentado uma tendência 
de se tornarem mais populares, projetando-se para o conjunto da 
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sociedade em geral, compondo, muitas vezes, listas de obras mais 
vendidas em todo o mundo.

3. Os discursos em diálogo: o conhecimento 
histórico e as intervenções do professor

Os discursos de História e Cinema, ao abordarem acontecimentos 
e processos históricos, contribuem para compor a memória coletiva 
e a cultura histórica da sociedade contemporânea. A operação histo-
riográfica de atribuição de significados ao passado é bem conhecida 
e dois grandes pensadores contemporâneos ajudaram a torná-la mais 
clara: Ricoeur (1994, 1999, 2004) e Rüsen (2001, 2007a, 2007b).42 
Segundo argumentos desses e outros autores, as narrativas é que são 
responsáveis pela operação cognitiva que assegura o reconhecimento 
do passado coletivo colocado em pauta por elas como significativo 
para a sociedade e o indivíduo. Isso ocorre na medida que as narra-
tivas articulam os fatos do passado coletivo em obras que circulam 
na cultura e entram na construção da cultura histórica comum.

As obras da História e/ou do Cinema contribuem, pois, para 
conformar uma compreensão dos processos históricos (condições 
sociais, políticas, econômicas, culturais etc.) que deram origem aos 
acontecimentos. Os discursos que são elaborados por História e Ci-
nema dialogam com os acontecimentos, as memórias, os debates, as 
concepções ideológicas, enfim, com os demais discursos que circulam 
na cultura histórica na época de produção das obras. Na medida que 
lidam com tramas, que constroem história e/ou entram na construção 
da cultura histórica da sociedade na qual circulam, eles expressam 
e/ou plasmam muitos dos elementos de época que os compõem. 

42 Carretero; Rosa; González, 2006; Wertsch, 2002.
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No caso da História, todas essas possibilidades se realizam nos 
seus discursos. O caso do Cinema é mais complexo, pois nem todos os 
filmes têm como tema a História, apesar de todos serem discursos sobre 
a História (Ferro, 1989). No Cinema, as possibilidades dependem da 
trama que é construída pela narrativa, mas todos os filmes contribuem 
para conformar uma compreensão dos processos que constroem a 
História, diferindo nos significados que atribuem a esses processos ao 
comporem as obras. 

Ao apresentarem contextos de época, os filmes “de época”, “con-
temporâneos” e/ou “futuristas” constroem discursos que conformam 
uma compreensão dos processos nos quais os acontecimentos se 
desenrolam. Se abordarem um acontecimento e/ou processo histó-
rico – filmes “de tema histórico” –, realizam um trabalho como o da 
História, mas audiovisualmente: representam fatos e/ou processos 
históricos; expressam questões próprias de sua época.43 No entanto, 
nem sempre asseguram uma contribuição importante para a constru-
ção da memória coletiva e/ou da cultura histórica, uma vez que podem 
estar a serviço de uma visão distorcida das realidades que representam, 
situação que exige a participação ativa e crítica do professor.

Uma boa intervenção do educador, apresentando outras visões 
alternativas àquela expressa pela obra, abordagens mais críticas dos 
processos históricos, ou mesmo uma simples questão, pode ser deci-
siva para um processo de construção de uma concepção mais crítica 
da História, bem como dos meios de comunicação de massa. Para-
fraseando Vygotsky, sem uma pergunta, uma questão, o educando 

43 Filmes e outras formas de narrativas audiovisuais podem ser considerados 
como uma contra-história exatamente no sentido de divergirem, em alguma 
medida, das versões oficiais da História nacional. Muitos autores conside-
ram que algumas chegam a abordar questões para as quais os historiadores 
ainda não haviam voltado sua atenção (Ferro, 1989; Pollack, 1989; Stam; 
Shohat, 2006; Carretero; Rosa; González, 2006; Abdala, 2012).
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avançará muito pouco. Mais do que nunca, é preciso instigá-lo a 
refletir sobre os discursos, processos, fatos que estão sendo apresen-
tados como “verdadeiros”. 

Nunca é possível esquecer que é próprio da fruição das obras 
elaboradas com linguagem audiovisual enredar seu público de ma-
neira que o crivo crítico encolha e as imagens-movimento sejam 
tomadas como expressão/reflexo do real, garantindo verossimilhança 
à narrativa. Assim, cabe ao professor forjar uma cultura histórica, um 
repertório mais amplo de conhecimentos com o qual a obra poderá 
“dialogar” e empreender respostas cognitivas mais consistentes no 
sentido de construir um conhecimento propriamente histórico, 
além de fomentar uma visão mais elaborada e crítica do mundo, dos 
agentes sociais e da mídia.

Os filmes “futuristas” apresentam outra possibilidade a ser consi-
derada: como são obrigados a criar contextos nos quais as tramas se 
desenrolam, tais filmes recorrem às mesmas estratégias e convenções 
discursivas dos demais. Mas, como não ancoram sua construção 
numa realidade “conhecida”, tendem a expressar o “imaginário” da 
época de sua produção ao inventarem contextos para o desenrolar 
de fatos,44 projetando para o futuro desfechos de questões que são 
tema de discussões contemporâneas à sua realização.

Os trabalhos do historiador Ferro (1989, 1992) sugerem que 
existe ainda outra possibilidade de explorar um filme: abordando as 
mentalidades, os protocolos, as convenções que eram alimentadas 
pelas sociedades que os produziram. Tal abordagem extrapola os 
limites do trabalho que ora apresentamos, exigindo uma apropriação 
histórica mais precisa, que exigiria um conhecimento mais sofisti-
cado da cultura da sociedade na qual nasceu a produção, bem como 
um conhecimento mais amplo da historiografia pertinente, o que, 

44 A esse respeito, consultar Kracauer, 1988; Andrade, 2000; e Harvey, 2002.
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entretanto, não parece escapar, de forma genérica, das categorias 
que foram definidas anteriormente, sendo mais característico de um 
trabalho monográfico.

As considerações que acabamos de tecer a respeito dos filmes 
não são fruto unicamente das nossas reflexões. Uma parte delas têm 
origem nos trabalhos publicados por Marc Ferro no Brasil, que cons-
tam da bibliografia. Ao formularmos essas reflexões, pretendemos 
tornar claro que, entre os filmes que dialogam com os discursos da 
História, podemos incluir quase toda a produção cinematográfica, 
televisiva, memorialística, historiográfica, literária, iconográfica etc. 
O que muda em cada um desses discursos é o foco de diálogo com o 
conhecimento histórico a ser apropriado/explorado pelo professor: 

a. Nos “filmes de época” ou de “tema histórico”, o diálogo a ser 
explorado pode tomar por foco: 
• o contexto;
• os processos históricos que representa 

b. Nos “filmes contemporâneos”, o diálogo pode voltar-se 
também para os dois elementos da narrativa mencionados. 

c. Nos filmes nos quais o contexto não tem muito significado 
na construção da narrativa, pode-se explorar os processos 
históricos que constroem a trama.

d. Nos filmes futuristas, o diálogo a ser explorado pode ser o 
do contexto da época da produção. 

e. Nos “filmes históricos” – produzidos há muito tempo –, o 
foco pode ser ainda mais diversificado: 
• privilegiando a época da produção e os diálogos que 

formula a partir desse contexto;
• sendo apropriado como fonte histórica; 
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• sendo considerado como um filme “contemporâneo” 
(cuja abordagem se viu acima). 

A apreensão dos diálogos pretendidos e/ou realizados por esses 
discursos torna necessário reconhecer a especificidade das estratégias 
narrativas que constroem cada um desses discursos. 

Michel de Certeau, abordando o que ele define como fazer His-
tória – ou seja, pensando nas formas de expressão escrita –, diz que 
seu resultado, ou seja, o conhecimento histórico, “fabrica cenários 
susceptíveis de organizar práticas num discurso hoje inteligível” (Cer-
teau, 2000, p. 17). Nesse sentido, a História como matriz disciplinar 
pretende “instaurar um discurso de acordo com a ‘ordem natural’ das 
coisas” (p. 23). A ideia de uma “ordem natural das coisas” abre espaço 
para concebermos as narrativas históricas como Rüsen, segundo o qual

não há cultura humana sem um elemento constitutivo de 
memória comum. Ao relembrar, interpretar e representar 
o passado, as pessoas compreendem sua vida cotidiana 
e desenvolvem uma perspectiva futura delas próprias 
e de seu mundo. História, nesse sentido fundamental 
e antropologicamente universal, é uma reminiscência 
interpretativa do passado de uma cultura, que serve como um 
meio de orientar o grupo no presente. (Rüsen, 2006, p. 188). 

Nesse sentido, tanto Certeau quanto Ricoeur ou Rüsen parecem 
reconhecer que as narrativas compartilhadas na cultura correspondem 
às formas mais tradicionais empregadas pelas sociedades humanas para 
garantir que seu passado comum não se perca ao longo do tempo. Isso 
não significa que concordem em aspectos específicos pelos quais isso 
se realiza e/ou que empreguem termos idênticos para expressar esse 
reconhecimento. 

O que nos interessa nas teorias desses renomados pensadores liga-
dos à teoria da História é que todos reconhecem o papel da narrativa 
como uma forma de expressão que apreende as experiências do/no 



68

tempo – mesmo que eles se refiram à escrita. Trabalhos empíricos 
mais recentes têm demonstrado que uma das características das 
narrativas que contribui, sobremaneira, para alcançar os resultados 
que parecem garantir mais perenidade às memórias coletivas é o in-
vestimento mais significativo de emoção (Pollack, 1989; Carretero; 
Rosa; González, 2006).

Merece atenção, entretanto, o fato de que a ideia de cenário à qual 
Certeau se refere na passagem acima aproxima-se muito dos cenários 
cinematográficos, só que esses recorrem a uma outra linguagem para 
construí-los. Vejamos, então, como a argumentação de Certeau pode 
iluminar nossas reflexões. Os cenários cinematográficos, devemos 
reconhecer, “materializam” na tela (para a percepção da assistência) 
muitas das condições históricas que os textos históricos descrevem. 

Os cenários mais “materiais”, mais evidentes na imagem fílmica, 
podem contribuir muito nas apropriações que os professores realizam 
em sala de aula. A problematização à qual o professor pode recorrer 
se refere à fidelidade que o filme apresenta na sua representação 
imagética, quando esta for de época. Nesse caso, vale lembrar que 
as imagens apresentadas nos filmes entram na construção de seu 
discurso e que eles pretendem dialogar com outros discursos pre-
sentes no contexto da época de sua produção. Afinal, os diálogos 
pretendidos/modelados pelos filmes são forjados no interior de uma 
cultura. Assim, as imagens-movimentos tendem a se aproximar do 
contexto de produção e das convenções culturais (inclusive da cultura 
histórica/historiografia) que se apresentavam então, mesmo em filmes 
“de tema histórico” ou que recorram a contextos históricos nas suas 
narrativas, sendo, por isso, muito difícil encontrar uma fidelidade 
rigorosa nessas obras. 

As narrativas fílmicas desenrolam-se em cenários análogos ao 
do mundo da experiência, construindo, portanto, relações de causa 
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e efeito, de forças sociais que se confrontam, de disputas históricas 
entre agentes sociais que adquirem um significado diferenciado so-
mente porque estão na tela por uma escolha dos realizadores. Assim, 
representam um ponto de vista sobre a realidade, que foi elaborado 
cinematograficamente pela produção, ainda que as concepções expres-
sas na película não possam ser consideradas como uma unanimidade. 

No filme estão presentes, pois, a intencionalidade e o horizonte 
conceitual dos realizadores, bem como os elementos propriamente 
“materiais” que figuram na tela, que carregam uma significação: 
cenários; figurinos; arquitetura interior e exterior; sons e músicas; 
composições humanas (de multidões e/ou indivíduos); ambientes 
geográficos, “de época” ou contemporâneos à época da sua produção; 
personagens ou grupo de personagens que representam uma classe, 
grupo ou agentes sociais na narrativa. Todas essas proposições dos 
realizadores criam uma tensão dialógica (Mitry, 1989) com outros 
discursos que compõem o contexto – o do próprio filme, o da época 
em que a trama do filme acontece, o da época de produção e o da 
época de exibição –, promovendo interanimações dialógicas com 
eles (Wertsch, 2002; Carretero; Rosa; González, 2006; Abdala, 
2008). Cabe ao professor desnaturalizar os recursos cinematográficos 
empregados nos filmes e: 

a. questionar se as concepções que deram origem ao discurso ci-
nematográfico correspondem àquelas que a assistência detém.

b. evidenciar e questionar a própria historicidade dessas 
concepções – as do filme e as do público.

c. confrontar o discurso cinematográfico com os discursos da 
História sobre os temas tratados. 
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d. evidenciar a voz, a apreciação com que foram expressos os 
processos históricos – as lutas, disputas sociais, o contexto 
e as relações socioculturais no filme. 

e. questionar as relações de causa e efeito que os filmes sus-
tentam.

f. colocar em debate as (re)construções das relações históricas 
que são apresentadas nos discursos cinematográficos.

g. confrontar os filmes com os discursos históricos, orientando 
um diálogo voltado para a construção do conhecimento 
histórico escolar. 

Outra questão importante no processo de análise fílmica é que os 
cenários cinematográficos são considerados, em geral, somente na sua 
expressão “material”, e não na sua plástica, na expressão estética que cons-
troem. Os “cenários” apresentados nos filmes, entretanto, extrapolam, 
em muito, uma visão reducionista atribuída a eles. Lembramos que, 
como a linguagem cinematográfica é fundamentalmente imagética, as 
imagens têm também a finalidade de traduzir ideias. Ideias de obscu-
rantismo, circunscrição, ensimesmamento individual ou social podem, 
por exemplo, ser expressas por uma comunidade fechada, numa abadia 
em época de inverno rigoroso e em ambientes pouco iluminados ou 
“iluminados por velas”,45 como no filme O nome da rosa.46 

Os cenários fílmicos, portanto, devem ser considerados também 
na sua expressão plástica, que tem a função de dar suporte às narra-
tivas cinematográficas, estruturando os discursos fílmicos, criando 

45 Obviamente, a iluminação do filme não foi realizada por velas. Essa é a 
impressão que o filme nos apresenta em alguns momentos da filmagem 
ambientados no interior das construções, em ambientes “fechados”.

46 O nome da rosa foi produzido em 1986, sob a direção de Jean-Jacques 
Annaud, baseado no romance homônimo de Umberto Eco.
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referências imagéticas que traduzam significações do real. A diferença 
é que, nos discursos escritos, essas significações são expressas por 
palavras ou expressões, e, no discurso fílmico, elas são compostas por 
uma diversidade de recursos aos quais os realizadores podem recorrer. 

Algumas dessas convenções visuais às quais os realizadores re-
correm são: 

a. a iluminação da cena e/ou da sequência; 

b. os matizes de cores nas cenas e/ou figurinos; 

c. a expressão gestual e/ou facial dos atores e as diversas possi-
bilidades de encenações;

d. a confrontação de imagens; distanciamento, aproximação 
e/ou foco de câmera; 

e. a profundidade de cena e/ou sequência; 

f. as perspectivas que as câmeras podem assumir, insinuando 
pontos de vista distintos – do personagem ou “geral” – e mais 
uma infinidade de outros recursos.

Os cenários construídos pelos filmes também procuram instau-
rar uma “ordem natural” das coisas num discurso “inteligível” para 
o público contemporâneo à produção – atual, como os cenários da 
História fazem. A construção desses cenários do Cinema, como os da 
História, permite a compreensão do desenrolar dos acontecimentos, 
a estruturação do enredo e a formação da trama que está sob o foco 
narrativo. No caso do Cinema, assegura também a fruição do filme. 
Recorrem, para isso, a uma linguagem diferente, específica: audio-
visual e em movimento. Assim, tanto os discursos da História como 
os discursos cinematográficos descrevem contextos que colocam em 
cena um enredo, o desenrolar de acontecimentos, construindo uma 
lógica que assegure inteligibilidade aos processos que representam. 
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Suas narrativas se aproximam bastante, mas a especificidade da lin-
guagem que as estrutura não pode ser negligenciada.

Peter Burke, ao analisar algumas formas da “escrita da história” 
(analítica e narrativa), nos ajuda a esclarecer como se articulam os 
contextos históricos com o desenrolar dos acontecimentos. Em sua 
argumentação, afirma que as disputas teóricas da História giram em 
torno das dificuldades enfrentadas pelos historiadores em articularem 
os impactos “particulares” que as mudanças “estruturais” provocam. 
O autor propõe aos historiadores, então, uma estratégia para superar 
essa dificuldade:

Se os historiadores estão procurando modelos de narrativas que 
justaponham as estruturas da vida pelos acontecimentos comuns 
pelos acontecimentos extraordinários, e a visão de baixo pela de 
cima,podem muito bem ser aconselhados a voltar à ficção do 
século vinte incluindo o cinema (os filmes de Kurosawa, ou de 
Pontecorvo ou de Jancsó). (Burke, 1992, p. 347, grifo nosso).

Burke, portanto, não só considera próximas as estratégias narrati-
vas do Cinema e da História, mas sugere que aquelas oferecidas pelo 
Cinema sejam apropriadas pelos historiadores para sanarem as suas 
dificuldades em articular as esferas individuais e sociais que compõem os 
processos históricos que eles se propõem a descrever. Se as dificuldades 
dos historiadores podem ser estendidas aos professores, as soluções 
não são diferentes. Burke, ao afirmar que os cineastas têm sido mais 
felizes ao demonstrarem como as transformações da esfera estrutural 
interferem na esfera particular, também sugere uma possibilidade, uma 
estratégia para ser explorada pelos professores ao trabalharem com os 
filmes em aulas de História. 

Tomando as proposições de Bakhtin como referência, podemos 
dizer que os cineastas têm encontrado estratégias narrativas mais 
esclarecedoras para promover o diálogo entre as vozes dos discursos 
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que pretendem apreender o real, na esfera estrutural e na particular. 
Nesse sentido, mais do que procurar construir essas relações discur-
sivas na sala de aula, basta que o professor de História destaque e 
problematize as proposições que os realizadores já construíram no 
seu filme, uma vez que os diversos recursos de que eles dispõem para 
conformar sua narrativa são mais ricos do que aqueles à disposição 
dos professores. Em outras palavras, recorrendo aos filmes como 
mediadores nos processos de ensino-aprendizagem de maneira que 
possam iluminar as interações que ocorrem no filme entre essas 
duas esferas (estrutural e particular), o professor poderia explorar e 
esclarecer como elas se relacionam e se transformam num contexto 
sociocultural e histórico dado. 

Além disso, o professor estaria se valendo de uma estratégia que 
transforma o processo de construção de conhecimento, pois, como 
afirma Wertsch, se a mediação é um processo, logo:

a introdução de uma nova ferramenta cultural nesse processo 
dinâmico inevitavelmente o transforma. Nessa visão, os meios 
mediacionais como a linguagem “ao ser incluída no processo de 
comportamento, a ferramenta psicológica altera todo o fluxo 
e a estrutura de um novo ato instrumental, semelhante à ferra-
menta técnica que altera o processo de uma adaptação natural 
ao determinar a forma das operações de trabalho. (Vygotsky, 
1981, p. 137 apud  Wertsch, 1998, p. 29). 

Ao recorrermos aos filmes, baseados na sugestão de Burke, e 
procurarmos empregá-los como mediadores nos processos de en-
sino-aprendizagem de História, estaremos, também, seguindo as 
proposições de Wertsch sobre as formas mediacionais de ação e suas 
possibilidades de envolvimento nos processos de ensino-aprendizagem 
(Carretero; Rosa; González, 2006).

O professor de História que esteja em busca de uma prática 
que vise à construção de um conhecimento mediado por filmes 



74

deve, então, confrontar as obras-filmes com outros discursos que 
se refiram a cada uma das dimensões nas quais a História pode ser 
apreendida: a particular/individual, ampliando/destacando os diá-
logos com a história oral, história da vida privada ou micro-história; 
e a estrutural/social, ampliando e/ou destacando os diálogos com 
as chamadas “grandes narrativas” da História, em geral nacionais, 
de viés marxista e/ou historicista. Há uma terceira e mais complexa 
dimensão, embora muito mais pertinente aos tempos atuais, que é a de 
explorar as diversas vozes dos agentes sociais envolvidos em disputas 
na esfera pública e/ou espreitar as experiências coletivas que ainda 
não receberam articulação formal, ou seja, ainda não receberam um 
tratamento discursivo.47 

Uma das maneiras de realizar essas operações – e certamente a 
mais eficaz do ponto de vista educacional – é formulando questões 
que possam iluminar tais relações, como propõem as argumentações 
de Chartier aos historiadores, e as de Vygotsky aos educadores. Ao 
formular perguntas sobre os temas tratados pelas obras audiovisuais, 
o professor instiga um processo – natural nas operações de aprendi-
zagem – de diálogo entre as vozes dos discursos, como sugerem as 
teses de Bakhtin, Vygotsky e Wertsch. Isso pode ser feito por meio 
da incorporação de outros discursos ao repertório cultural prévio dos 
alunos, trazendo para o contexto da sala de aula textos distintos sobre 
o tema a ser explorado, inclusive fontes primárias e/ou secundárias. 

Assim, o professor permite que os alunos reconheçam o real como 
uma construção social que é historicamente formulada e construam 
uma compreensão mais complexa, mais polifônica dos acontecimentos 
e da História. O real, presente ou passado, apresentado dessa manei-
ra, seria compreendido como resultado de um processo polifônico 
de diálogo entre os diversos discursos que pretendem interpretar 

47 Ver em Abdala Junior (2012).
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a História e suas relações com outras experiências do presente, da 
memória coletiva e/ou da cultura histórica de uma dada sociedade. 

O professor pode demonstrar que esses discursos são definidos 
por sua historicidade, pela intencionalidade que os motivou e pelos 
interesses de grupos e/ou agentes sociais que fabricaram os discur-
sos, e, por isso, apresentam interpretações diferentes das relações 
históricas e dos acontecimentos, evidenciando ou omitindo inte-
resses, disputas, fatos periféricos ou centrais que estão ou estiveram 
presentes nos contextos que representam; enfim, explorando as lutas 
socioculturais que foram responsáveis pela fabricação dos discursos, 
de forma que o educando reconheça que, se eles não são idênticos 
aos acontecimentos, tampouco podemos negá-los – sempre estão 
em diálogo (bakhtiniano) com eles.

A pretensão de ampliar/instigar os diálogos pode, portanto, 
nortear a escolha dos textos e filmes pelo professor, buscando apre-
sentar discursos que partam de premissas diferentes, promovendo a 
interanimação dialógica das vozes dos discursos, tanto do ponto de 
vista estrutural/particular quanto entre as concepções que sustentam 
a compreensão dos processos históricos. Assim, seria assegurado ao 
educando a possibilidade de construir um discurso próprio, diverso 
daqueles que foram apresentados e colocados em diálogo, além de 
promover o reconhecimento da polifonia discursiva que deve ser 
perseguida pelo olhar historiográfico ao abordar os processos que 
constituem a memória coletiva e a cultura histórica de uma sociedade, 
em qualquer época.



CAPÍTULO III
A NARRATIVA  EM OUTRA LINGUAGEM: A 

CINEMATOGRÁFICA

Uma proposta que defende o diálogo entre os discursos que pre-
tendem construir versões da memória coletiva na contemporaneidade 
– nesse caso, da História e do Cinema – exige que seja abordada a 
linguagem cinematográfica empregada a fim de se constituírem os 
discursos fílmicos. Nos trabalhos que consultamos, raramente nos 
deparamos com apreciações sobre o tema. Os autores, quando o abor-
dam, se referem principalmente aos elementos imagéticos, tomando 
a fotografia e/ou a pintura como referência. Mesmo sabendo que os 
elementos imagéticos são os mais importantes na linguagem cinema-
tográfica, insistimos em defender que a linguagem cinematográfica 
é resultado da articulação, ou melhor, da imbricação de elementos 
imagéticos em movimento – o grifo aqui é decisivo –, assim como 
sonoros e textuais (orais e/ou escritos), sendo que tratá-los isolada-
mente compromete a compreensão do filme como discurso “fechado”.

Acreditamos que o fato de os filmes serem considerados sob um 
olhar voltado para seus elementos – mais frequentemente o imagé-
tico ou o linguístico – está vinculado às dificuldades inerentes a uma 
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linguagem que emprega tantos recursos. A questão é que as “leituras” 
que se formula a partir dessas tradições não foram capazes de superar 
tais dificuldades. Uma leitura mais sistemática e metodologicamente 
mais exigente impõe uma especificidade que acaba resultando em 
uma fragmentação, e não em uma consolidação desses elementos, 
no sentido de construir  uma abordagem articulada do discurso. 

A maioria dos trabalhos que têm filmes envolvidos em sua abor-
dagem consideram-nos mesmo como texto, sem, contudo, haver um 
esclarecimento das referências sobre as quais o pensador se pautou 
para construir sua análise. Tais análises parecem presas, ou melhor, 
tornaram-se presas à ideia de que a linguagem cinematográfica é 
“universalmente” reconhecida e, por isso, não requer uma apreciação. 
Os motivos de nossa atenção ter se voltado para essa questão e os 
desafios que ela impõe florescem nas palavras do roteirista e 

professor de cinema, Jean-Claude Carrière. Encantado com o 
fazer do cinema, Carrière (1995, p. 18-19) escreve sobre a linguagem 
secreta do cinema e afirma:

Esses processos narrativos, essas comparações, essas impressões, 
as novas formas dadas aos sentimentos por esses assombrosos 
deslocamentos e associações de imagens, foram recebidos, no 
princípio da década de 20, com espanto e apaixonado entusias-
mo. ... “A gramática cinematográfica é específica do cinema”. [ 
citando Jean Epstein ] ... As imagens falavam através do olhar. E 
falavam para todos. Ao contrário da escrita, em que as palavras 
estão sempre de acordo com um código que você deve saber 
ou ser capaz de decifrar, a imagem em movimento estava ao 
alcance de todo mundo. Uma linguagem não só nova, como 
também universal: um antigo sonho.

Se o entusiasmo do autor é contagiante e pode fascinar qualquer 
educador com a ideia de uma linguagem universal a ponto de não 
refletirmos sobre a questão, urge lembrar que Carrière se refere à 
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história do Cinema e como era pensada a linguagem cinematográfica 
nos anos vinte do século passado. Ao concordarmos com essa ideia, 
estaríamos sendo anacrônicos e considerando que a linguagem cine-
matográfica, como qualquer outra linguagem artística, dispensaria 
um conhecimento prévio para ser produzida ou compreendida. 
Historiadores da arte do porte de Erwin Panofsky (2002) e E.H. 
Gombrich (1986) vêm insistindo que os artistas produzem, neces-
sariamente, por meio de um extenso e complexo processo matizado 
pelas convenções sociais, historicamente dadas, que devem reconhe-
cer e apreender. Evidencia-se, assim, a necessidade de lidarmos com 
essa linguagem, não para decifrá-la, esgotá-la, mas antes para buscar 
compreendê-la melhor, para reconhecer, enfim, algumas de suas es-
tratégias narrativas e encontrar chaves que assegurem uma leitura do 
discurso, procurando construir uma apropriação mais esclarecedora 
dele e das interações discursivas que permite. 

A leitura da linguagem cinematográfica que propomos não está 
arraigada numa compreensão isolada dos seus elementos. Ao con-
siderarmos que a compreensão da linguagem cinematográfica só 
tem sentido quando seus elementos entram na composição de um 
discurso, o foco de nossa abordagem se voltou para a sua polifonia. 
Os diversos elementos que compõem a linguagem cinematográfica 
só têm sentido se considerados no conjunto, no momento em que 
todos entram na construção do discurso fílmico.

A linguagem cinematográfica é, sem dúvida, mais fácil de ser 
compreendida, porque recorre aos códigos culturais de leitura da 
realidade concreta. Mas as estratégias de construção da narrativa e das 
significações atribuídas ao mundo no filme devem ser esclarecidas. Em 
outras palavras, como qualquer outra linguagem, a cinematográfica 
também exige um exercício de compreensão (Mitry, 1989). 

A respeito da linguagem cinematográfica e sua especificidade, a 
argumentação de Mitry (1989, p. 52) é esclarecedora:
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Resulta evidente que um filme é uma coisa muito distinta de 
um sistema de signos e símbolos. Ao menos, no que se apre-
senta como somente isso. Um filme é, antes de tudo, imagens e 
imagens de algo. É um sistema de imagens que tem por objetivo 
descrever, desenvolver, narrar um acontecimento ou uma suces-
são de acontecimentos qualquer. Mas estas imagens, segundo 
a narração eleita, se organizam como um sistema de signos e 
símbolos; se convertem em símbolos ou podem se converter 
neles por acréscimo. Não são unicamente signo, como as palavras 
e, sim, como todo objeto, uma realidade concreta: um objeto 
em que se investe (ou ao qual se atribui) com uma significação 
determinada. Assim o cinema é linguagem; converte-se em 
linguagem na medida em que primeiro é representação e graças 
a esta representação. (tradução nossa).

A essa explicação de Mitry, acrescentamos uma outra de Aumont 
(1995, p. 90), a título de conclusão:

Mas apenas o fato de representar, de mostrar um objeto de forma 
que ele seja reconhecido, é um ato de ostentação que implica 
que se quer dizer, algo a propósito desse objeto. ... que deixa 
transparecer a ostentação e a vontade de fazer com que o objeto 
signifique algo além de sua simples representação. ... qualquer 
objeto já é um discurso em si. É uma amostra social que, por 
sua condição, torna-se um iniciador de discurso, de ficção, pois 
tende a recriar em torno dele (mais exatamente, aquele que o 
vê tende a recriar) o universo social ao qual pertence. 

Como vimos, a linguagem cinematográfica não pode ser consi-
derada simplesmente um exercício de apreensão, de “captação” da 
realidade concreta. Apesar de empregá-la, o Cinema realiza uma 
apreciação sobre ela, atribuindo à realidade concreta uma significação 
diferenciada que está vinculada ao universo social no qual ela existe. 
Importa observar que essas reflexões nos remetem ao “mundo como 
representação” e às dificuldades apontadas para todas as formas de 
construção dos discursos que pretendem apreender e expressar esse 
mundo.
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As inúmeras estratégias que a linguagem cinematográfica permite 
merecem, portanto, uma atenção mais detida. Acreditamos que é 
necessário entender como a linguagem cinematográfica atribui um 
determinado significado à realidade concreta quando esta passa a fi-
gurar na tela. Veremos que, novamente, muitas das estratégias podem 
ser esclarecidas e apreendidas recorrendo às proposições de Bakhtin. 
Entretanto, esse exercício exige que nossa atenção se volte para as 
teorias que têm o cinema como objeto, assim como a linguagem que 
empregam, para esclarecermos muitas das dificuldades encontradas 
pelos diversos intérpretes dos filmes.

As teorias sobre cinema baseiam-se em premissas diversas, depen-
dendo da formação do pensador que as formulou, ou melhor, “não 
pode haver uma teoria do cinema, mas, ao contrário, algumas teorias 
do cinema”, como afirma Aumont (1995, p. 15). Além de teóricos 
específicos de cinema, muitos outros pensadores buscaram analisar 
e reconhecer, ao longo da história dessa indústria, as estratégias uti-
lizadas pelos diversos cineastas e/ou escolas de cinema. No entanto, 
nossas reflexões se pautam, principalmente, em duas obras: Estética 
y psicología del cine (Mitry, 1989), por discutir e procurar articular 
as principais teorias dos primeiros cinquenta anos do cinema; e A 
estética do filme (Aumont, 1995), por ser uma obra composta por 
pensadores mais contemporâneos, especialistas nas diversas abor-
dagens que propõem para esclarecer a linguagem cinematográfica. 
Nossa exposição acerca dessas teorias se faz à luz das teses de Bakh-
tin, pois, segundo Stam (1992, p. 101), “sua contribuição para o 
enriquecimento do campo dos estudos cinematográficos é imensa”, 
apontando uma maneira de “transcender algumas das insuficiências 
percebidas em outros enquadramentos teóricos”.

As ideias de Jean Mitry esclarecem, por um lado, algumas das re-
gras que devem ser obedecidas para uma construção eficaz do discurso 
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fílmico, e, por outro, as relações que a linguagem cinematográfica 
estabelece com o real. Mitry considera que a linguagem cinemato-
gráfica é principalmente imagética, constituída por elementos que 
o cineasta capta no mundo e projeta na tela. Por isso,

o cinema, ao contrário, [da literatura] passa constantemente 
do concreto ao abstrato. Oferece diretamente seu objeto, quer 
dizer, a representação concreta do mundo e das coisas. Logo se 
serve desses dados imediatos como instrumentos de mediação. 
(Mitry, 1989, p. 166, tradução nossa). 

O discurso fílmico, portanto, não precisa recorrer, obrigatoria-
mente, a códigos de signos convencionalizados que traduzem uma 
língua para se expressar; não exige conhecimento prévio de um código 
linguístico para se fazer compreender. Antes, recorre aos códigos de 
percepção e apreensão do mundo da experiência e, daí, oferece dados 
imediatos, apresenta o mundo em imagens. Assim, a (re)apresentação 
cinematográfica do mundo já carrega seus significados. Ou seja, no 
cinema, “a significação e o significado são a mesma coisa, já que a 
representação se identifica com a coisa representada” (Mitry, 1989, 
p. 132, tradução nossa). 

Mitry, por isso, considera que o cinema recorre aos códigos de 
leitura culturalmente estabelecidos. As imagens cinematográficas 
podem ser consideradas, portanto, signos de uma realidade que tra-
duzem os significados do real como as palavras. Mas, se os significados 
que os signos tomam no discurso só podem ser compreendidos no 
seu contexto de enunciação, como afirma Bakhtin, qual seria então a 
estratégia para apreender os significados que as imagens constituem 
no filme? As palavras de Mitry nos orientam a esse respeito:

Toda imagem fílmica possui necessariamente as estruturas das 
coisas que reproduz. Mas, como essas coisas se organizam num 
quadro, a imagem fílmica não pode ser inorgânica, impessoal. 
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Por si mesmo, o quadro (necessariamente eleito pelo cineasta)
cria, entre as coisas que apresenta, um conjunto de relações 
precisas inferidas de sua própria existência. Converte-se, pois, 
num fator determinante cuja importância e significação teremos 
que estudar. (Mitry, 1989, p. 167, tradução nossa).

O significado que as imagens do mundo adquirem no cinema, 
segundo Mitry, resulta das relações estabelecidas entre elas. Ao serem 
escolhidas para figurarem no filme, recebem um enquadramento 
estético atribuído pelos realizadores (Andrew, 1989). O enqua-
dramento estético atribuído às imagens do mundo da experiência 
pelas escolhas dos realizadores revela apenas um aspecto desse mun-
do, evidencia algo que pode nos escapar na realidade concreta. As 
imagens correspondem a uma apreciação, a um juízo, ao ponto de 
vista do outro (dos realizadores) e à sua compreensão das coisas do 
mundo, dos processos socioculturais e históricos que constroem 
as relações no mundo. A imagem captada pela câmera converte-se 
numa representação de uma coisa. Um mesmo objeto, um mesmo 
fato podem, assim, adquirir tantos significados quanto os contextos 
nos quais estão inseridos. 

Mitry nos remete, portanto, às teses de Bakhtin ao considerar 
que a imagem fílmica carrega os significados que foram atribuídos 
à realidade pela cultura. Mas, um significado que está articulado ao 
contexto no qual é empregado, que relaciona-se às outras imagens 
apresentadas no filme (Mitry, 1989), é uma apreciação conferida 
pelos realizadores às imagens do mundo. Assim, a imagem fílmica 
pode ser considerada a entonação e/ou a voz bakhtiniana dos rea-
lizadores, dependendo da maneira como está sendo empregada no 
discurso fílmico. Não seria arriscado dizer que, em geral, ao se tratar 
apenas da(s) imagem(s) de elementos mais materiais do cenário, 
o enquadramento atribuído pelos realizadores tende a expressar 
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entonações expressivas, enquanto uma sequência de imagens que 
pretendem narrar o desenrolar de acontecimentos, ou onde figuram 
construções culturais, tende a expressar a voz dos seus realizadores 
ou outras vozes sobre as quais ela vai ressoar.

1. Os elementos da linguagem 
cinematográfica e sua apropriação

A linguagem cinematográfica é resultado da composição de ou-
tras linguagens como a oral, escrita, corporal, pictórica, fotográfica e 
musical. No filme, todas essas linguagens estão imbricadas numa com-
posição complexa, com empregos variados de cada uma delas. Nessa 
medida, as apropriações realizadas sobre o cinema e sua linguagem 
estão, muitas vezes, vinculadas a uma dessas linguagens, raramente 
procurando lidar com todos os seus elementos. As abordagens, em 
geral, estão circunscritas a, ou privilegiam, um desses elementos, 
tratando de forma periférica os demais, evitando lidar com o resul-
tado da imbricação que transforma todas elas numa nova linguagem 
e, frequentemente, deixa escapar o componente especificamente 
cinematográfico: o movimento. 

Uma abordagem da linguagem cinematográfica, composta por 
tantos elementos, em um contexto conceitual tão fragmentário como 
o contemporâneo, não poderia ser de outra forma. Mas, se assim é, 
para os objetivos do nosso trabalho, nos voltamos para uma aborda-
gem que privilegie o resultado final da composição desses elementos 
quando empregados na construção de um discurso cinematográfico 
e considerados na imbricação que é conferida no filme. Assim, o 
tratamento que daremos a cada um desses elementos pretende não 
aprofundar sua compreensão, mas antes esclarecer as características 
básicas de cada um na articulação que compõem, privilegiando o seu 
significado quando entram na construção dos discursos fílmicos. 
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Nessa medida, estaremos lidando com cada um deles separadamente, 
procurando relacioná-los entre si.

Os textos que figuram nos filmes, escritos ou orais, têm finalidades 
diferentes, mas foram colocados lá com uma finalidade. São frutos de 
uma escolha e/ou obedecem uma função narrativa: os prólogos nos 
inserem no contexto em que se desenrola a trama, como na literatura; 
e letreiros, placas, cartazes, cartas, são elementos que contribuem 
para a estruturação da narrativa ou podem estar dialogando com 
outros discursos contemporâneos ao filme, ou com outros elementos 
que entram na sua construção. Eles nos remetem à própria narrativa 
fílmica e/ou a significados que a cultura consolidou no imaginário 
social, com os quais os realizadores pretendem dialogar, como outros 
elementos imagéticos do filme. A atenção do professor pode voltar-se 
ao emprego que foi dado a eles no filme, pois constituem elementos 
problematizadores mais evidentes – quando não obedecem somente 
a uma função narrativa – por serem expressos numa linguagem me-
nos ambígua que as demais utilizadas pelo cinema. Eles expressam o 
diálogo proposto pelos realizadores e/ou sua postura sociocultural 
e política, seu horizonte conceitual frente ao tema abordado pelo 
filme, e apresentam uma apreciação acerca do tema, constituindo a 
voz bakhtiniana dos realizadores. 

O som é empregado com intenções diversificadas. Temos desde 
aqueles que pretendem provocar uma emoção na assistência, recor-
rendo às trilhas sonoras, até os que simulam a realidade, como passos, 
trote de cavalos, ranger de portas, choros ou gritos. Observamos que, 
atualmente, segundo Aumont (1995, p. 48), “o som fílmico vai no 
sentido do reforço e do aumento dos efeitos de real”.

O som também pode ter a função de promover a imbricação de 
dois planos e/ou sequências diferentes que se articulam ao compor 
a narrativa, assegurando o entendimento do espectador, daquilo que 
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é chamado de diegese fílmica. O dispositivo é muito empregado nos 
processos narrativos do filme ao se referir ao par romântico, ou para 
sugerir a concomitância de dois acontecimentos distintos. 

Os recursos sonoros podem ser empregados, ainda, com o fito 
de inspirar uma emoção, ou mesmo se contrapor a uma emoção 
que o discurso imagético provoca. Ao reconhecermos que o som 
se refere às emoções que o filme pretende provocar na assistência – 
acentuando-as ou confrontando-as –, significa, pois, que a atenção 
dos realizadores voltou-se para uma cena em especial e que ela deve 
ter uma outra finalidade e/ou significado na construção do discurso.

Assim, o emprego do som reforça a impressão de realidade, obe-
dece a uma função narrativa, ou, ainda, seguindo uma tendência 
característica do cinema, pode ser um artifício que atribui um sig-
nificado diferenciado ao real. A apreensão objetiva do uso desse 
artifício pode orientar uma análise conotativa do enredo, assim como 
iluminar a leitura dos processos históricos pretendida pela produção 
e da intencionalidade daqueles que conceberam o filme.

A construção imagética é, sem dúvida, o recurso cinematográfico 
mais importante na constituição do discurso fílmico. A imagem 
cinematográfica tem o poder de “materializar” uma realidade para 
a percepção da assistência. O elemento imagético em movimento é, 
sem dúvida, a matéria-prima principal a que os realizadores recorrem 
para construir suas narrativas e elaborar seus discursos. Constitui o 
fundamento da linguagem cinematográfica, realiza, com mais eficá-
cia, a “impressão de realidade” que caracteriza o cinema, sugerindo 
que a imagem foi capturada diretamente do acontecimento, do real. 

A “impressão de realidade” é herdada da ideia, errônea é verdade, 
de que a fotografia captura a realidade por ser um registro “mecânico” 
do real. Sabemos que esse não é o caso; mesmo a fotografia jornalística 
carrega um ponto de vista do fotógrafo, tem uma intencionalidade 
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imbuída na sua realização, fato que nos impede de a considerarmos 
assim. Além disso, no caso do cinema, estamos nos referindo à imagem 
fotográfica projetada na tela a 24 ou 26 quadros por segundo, provo-
cando uma impressão perceptiva de movimento que, certamente, não 
deve ser confundida com a fotografia. Edgar Morin, comparando a 
imagem cinematográfica à fotográfica, nos oferece um argumento 
contra o qual não parece haver possibilidade de permanecer qualquer 
dúvida quanto à diferença:

A projeção do movimento restitui aos seres e às coisas a sua 
mobilidade física e biológica. ... O movimento é a força decisiva 
da realidade: é nele e através dele que o tempo e o espaço são 
reais. ... O movimento restitui-nos a corporalidade e a vida que 
a fotografia congelara. Traz consigo uma irresistível sensação 
de realidade. (Morin, 1970, p. 141-142).

A afirmação de Morin, além de esclarecer a diferença entre a imagem 
fotográfica e cinematográfica, lança luz sobre outra questão: o “regis-
tro” do acontecimento no filme, ao “trazer uma irresistível sensação 
de realidade”, torna quase incontestável a “realidade” apresentada em 
imagens pelo discurso fílmico, naturalizando-o para a assistência. Suas 
observações tornam patente a importância de fazer com que esse seja 
um dos focos principais das análises de filmes de ficção, mas também 
e, principalmente, de documentários e cinejornais: desconstruir a 
impressão de realidade que os filmes pretendem instaurar.

Segundo Aumont (1995, p. 150), a impressão de realidade é 
resultado da riqueza perceptiva típica do cinema,  que se deve

igualmente à presença simultânea da imagem e do som ... dando 
assim a impressão de que o conjunto de dados perspectivos da 
cena original foi respeitado. A impressão é muito mais forte 
quando a reprodução sonora tem a mesma “fidelidade feno-
menal” que o movimento. ... ela é mais reforçada pela posição 
psíquica na qual o espectador se encontra no momento da 
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projeção. ... definida por dois de seus aspectos. Por um lado, o 
espectador passa por um baixa de seu limiar de vigilância; cons-
ciente de estar em uma sala de espetáculo, suspende qualquer 
ação e renuncia parcialmente a qualquer prova de realidade. 
Por outro lado, o filme bombardeia-o com impressões visuais 
e sonoras. 

A fruição do filme sugere, então, que ele é um “registro” da rea-
lidade: como se a realidade estivesse sendo “capturada” e “retratada”, 
como ela é. Sem uma problematização, portanto, o filme pode ser 
tomado pela assistência como sendo capturado na realidade, como 
uma cópia fiel da realidade que ele se propõe a (re)construir. Não 
podemos nos esquecer de que a intenção dos realizadores é, exata-
mente, a de conceber um simulacro tão fiel ao real que o processo 
de representação seja imperceptível ao espectador, assegurando, de 
um lado, a fruição do filme, e de outro, evitando o distanciamento 
objetivo da assistência. Uma atitude diferente, estimulada pelo pro-
fessor, levaria a assistência a ter um olhar mais crítico sobre o discurso 
fílmico, desvendando a intencionalidade que matizou a sua realização. 

Se o processo de assistir ao filme faz o espectador reduzir na-
turalmente a crítica para assegurar a fruição da narrativa, como 
sugere Aumont, a leitura concreta do discurso fílmico, entretanto, 
não obedece e nem deve obedecer às determinações impostas pela 
produção. Segundo a argumentação de Chartier, devemos conside-
rar a leitura do discurso fílmico como uma outra produção, pois as 
significações não são permanentes, mas construídas pelas leituras 
históricas concretas que sujeitos e agentes sociais realizam dos bens 
culturais. Novamente, as ideias de Bakhtin tornam-se essenciais, 
sugerindo uma solução para o impasse. 

Ao aplicarmos as proposições de Bakhtin, concluímos que a 
leitura das representações imagéticas cinematográficas exige que a 
apreensão dos significados do discurso seja feita no seu contexto de 
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enunciação. Como vimos, os contextos de enunciação propostos por 
Bakhtin são dois: um mais próximo, dos interlocutores imediatos; e 
outro mais amplo, o da comunicação cultural. No caso do filme em-
pregado nos processos de ensino-aprendizagem de História, existem 
três possibilidades de serem considerados os contextos dialógicos de 
enunciação do discurso para que os significados atribuídos ao mundo 
da experiência sejam esclarecidos: 1) o primeiro, mais próximo, a 
partir do próprio filme, esclarecendo as relações nas quais as imagens 
estão empregadas na construção do seu discurso, apreendendo os 
significados atribuídos ao mundo que ele procura representar; 2) o 
segundo, mais amplo, da época histórica da produção, do lugar so-
ciocultural e histórico dos realizadores, procurando esclarecer como 
esse discurso dialoga com outros discursos da comunicação cultural 
contemporâneos à realização do filme, definindo possibilidades 
de sua apropriação como fonte histórica, ou seja, historicizando o 
contexto do qual emergiu; e 3) o terceiro, também mais amplo, mas 
considerando agora a época em que está sendo exibido, esclarecendo 
os diálogos que estabelece com os discursos envolvidos na sala de 
aula no momento da sua exibição. Salientamos que essas formas de 
abordagem não são excludentes. Atendendo ao processo de constru-
ção do conhecimento histórico escolar, deve-se privilegiar, entre as 
possibilidades apresentadas pelo filme, aquela(s) mais adequada(s) 
ao tema histórico com o qual o filme deve dialogar. 

Os elementos imagéticos da linguagem cinematográfica que 
compõem o discurso fílmico podem estar, ainda, fora dos contextos 
propostos pela narrativa. Ao serem empregados assim, denunciam a 
historicidade do filme, demonstrando como ela matiza os bens cultu-
rais em qualquer época. Assim, um deslize de um filme “de tema histó-
rico” que representa uma “realidade” contemporânea (representações 
imagéticas e/ou linguísticas como textos, falas, cenários, figurinos, 
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conceitos, cenas completas, entre outras) no passado evidencia sua 
historicidade. Tais deslizes também podem ser considerados como 
expressão das próprias concepções históricas daqueles que estiveram 
envolvidos na sua realização. Uma questão dessas, apontada na sala 
de aula, ilumina a deliberada intencionalidade que carrega qualquer 
produção cultural, promovendo um distanciamento objetivo do 
espectador-aluno, esclarecendo a condição de simulacro do filme 
e, por extensão, de todos os discursos audiovisuais. Ela distancia a 
assistência da “impressão de realidade”, colocando-a numa posição 
mais crítica, que contribui para o trabalho do educador que procura 
desvendar a “visão de mundo” que o filme constrói.

Voltando-nos para as proposições de Chartier, uma questão 
relacionada a esses deslizes esclarece a motivação que promoveu a 
enunciação do discurso fílmico, o lugar social que os sujeitos e/ou 
agentes sociais ocupam, as disputas históricas nas quais estão envol-
vidos. Em termos bakhtinianos, esclarece os diálogos que o filme 
estabeleceu com o contexto histórico da comunicação cultural do qual 
emergiu e/ou orienta as interações discursivas que pode promover 
com o contexto no qual está sendo exibido, pois o discurso fílmico 
está em diálogo com outros discursos da comunicação cultural da 
época e com seu contexto de enunciação/exibição imediato. 

Em nossas considerações, evidencia-se como a construção do 
discurso fílmico exige a composição complexa de uma infinidade de 
elementos. Sendo assim, seria arbitrário estabelecermos, rigidamente, 
categorias sobre as quais pode se pautar a expressão das vozes dos 
realizadores. Entretanto, é necessário que façamos uma incursão no 
universo semiótico da linguagem cinematográfica para que possamos 
esclarecer como as vozes dos discursos da História e do Cinema se 
interanimam. Nesse sentido, sugerimos mais alguns sinais genéricos 
que podem orientar uma análise do discurso fílmico, mas que não 
pretendem esgotar suas possibilidades de leitura. 
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A aplicação articulada das proposições com as quais lidamos até 
aqui nos permite afirmar que as concepções às quais os realizadores 
recorrem para constituírem seus discursos dão origem a expressões, 
a discursos realizados em linguagem cinematográfica. Ao passarem 
a figurar no filme, as imagens escolhidas pelos realizadores tornam-
-se signos e os significados que elas tomam no discurso devem ser 
reconhecidos, não tomando-as isoladamente, mas no contexto em 
que foram empregadas. As imagens fílmicas, entretanto, não são 
estáticas; são imagens-movimento que constituem seus significados 
no contexto de sua enunciação: os filmes. Assim, as imagens-mo-
vimento do mundo da experiência, escolhidas e empregadas pelos 
realizadores, têm uma finalidade narrativa na composição dos seus 
discursos. Ao serem escolhidas e/ou “construídas” para constituírem 
os discursos fílmicos, podem receber uma apreciação, um juízo de 
valor, expressando, assim, o horizonte conceitual dos realizadores; 
podem caracterizar, então, as “vozes” dos realizadores (evidenciadas, 
muitas vezes, pelo emprego do som). 

Os realizadores podem recorrer a imagens-movimento mais pro-
longadas, dependendo da necessidade de coerência, coesão e inteligi-
bilidade exigida para a construção cinematográfica do discurso: são 
os “planos-sequências” ou as “sequências”. Neles podemos apreender, 
de maneira mais segura, as vozes dos realizadores, recorrendo às mes-
mas estratégias empregadas para a leitura das imagens-movimento, 
ou seja, apreendendo os significados que receberam ao entrarem na 
composição do discurso fílmico. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nossa argumentação demonstra que não existe uma maneira 
única de expressão das vozes no discurso fílmico. O filme como 
uma expressão artística e a complexidade multidiscursiva própria da 
linguagem cinematográfica fazem com que estejam sempre abertos a 
múltiplas apropriações. Importa observar que um filme é um discurso 
“fechado” e, como tal, deve ser considerado, principalmente no seu 
conjunto: exige a construção de uma narrativa que atribua coerência 
e inteligibilidade aos elementos multidiscursivos que o constituem. 
Assim, mesmo considerando que a composição imagética é o principal 
recurso narrativo dos filmes, outras formas de expressão das vozes 
dos realizadores devem ser consideradas. 

Os realizadores podem recorrer aos personagens e expressar na 
sua fala, na sua postura, na sua ação, a voz que é sua, como acontece 
na literatura. Tal recurso parece dispensar uma apreciação mais 
detalhada: ao interpretarem, enunciarem um discurso dentro do 
filme, os personagens podem expressar a voz dos realizadores. No 
cinema, como na literatura, uma outra possibilidade de expressão 
das vozes dos autores se configura: a formulação de um diálogo entre 
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horizontes conceituais diferenciados, que oferece “uma diversidade 
social de linguagem organizada artisticamente, às vezes de línguas 
e de vozes individuais” (Bakhtin, 1992, p. 74) diante das quais vai 
ressoar a voz dos realizadores.  

Todas as situações discursivas apresentadas anteriormente na nossa 
argumentação podem ser enfatizadas pela intervenção do professor, 
formulando questões que esclareçam os contextos socioculturais e 
históricos nos quais os discursos se realizam e atribuem significados 
sociais ao mundo da experiência, ou seja, nos processos históricos 
de diálogos sociais permanentes que constroem o “mundo como 
representação”. 

Agindo assim, os professores estarão permitindo uma compreen-
são mais complexa dos processos históricos. Ao esclarecerem as ma-
neiras sociais de construir “o mundo como representação” (por meio 
dos discursos que os diversos sujeitos e/ou agentes sociais formulam 
para estabelecer diálogos/confrontação em contextos socioculturais 
e históricos dados), podem procurar iluminar também as formas de 
institucionalização e legitimação das forças sociais, políticas, econô-
micas e culturais, as relações de poder, as disputas de interesses que se 
confrontam, enfim, os processos históricos que instauram os contextos 
e constroem a História. Nessa medida, os processos históricos nos 
quais os agentes sociais lançam mão de estratégias e “ações” de toda 
ordem que intervenham nos contextos, que entram na construção 
dos acontecimentos no presente e dos fatos históricos no passado, 
podem adquirir significado.

Ao procurarmos romper com o mutismo que impera a respeito 
dessas questões e de muitas outras na maioria dos trabalhos que 
analisam o emprego de filmes no processo de ensino-aprendizagem 
de História, apontamos somente algumas que, certamente, podem 
ser muito ampliadas pela contribuição de outros trabalhos. Entre-
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tanto, fica evidente que o envolvimento de filmes nos processos de 
ensino-aprendizagem de História que não explorem os recursos da 
linguagem cinematográfica, a leitura semiótica que os educandos 
constroem do mundo, dos processos históricos, do contexto no 
qual estão inseridos e de como buscam referências para erigirem suas 
identidades, não vai muito além do entretenimento.

Ao percorrermos algumas formas de construção dos discursos 
da História e do Cinema, pretendemos iluminar possíveis interações 
discursivas que essas duas esferas da cultura realizam. A partir desse 
esclarecimento, procuramos demonstrar como as vozes desses discur-
sos podem se interanimar, pretendendo orientar a ação do professor 
de História na construção do conhecimento histórico escolar. 

A nossa argumentação procurou esclarecer que, se não é possí-
vel para nós apreender o encantamento que exercem mutuamente 
História e Cinema, as interanimações dialógicas das vozes dos seus 
discursos estão no centro desse processo, nascido no contexto da 
comunicação cultural contemporânea. Não podemos, pois, escapar 
ao desafio de realizar uma apropriação desses discursos, de forma 
que venha a contribuir para a construção do conhecimento histórico 
escolar. Assim, impossibilitados de apreender esse encantamento, 
pretendemos empregá-lo em outro processo que tem fascinado tanto 
a nós professores e tão pouco aos nossos alunos: o de ensino-apren-
dizagem da História. 
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