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Giovanni Alves1

“A função política da estética é a educação espiritual”

Glauber Rocha

Nos primórdios do século XXI, o cineclubismo tornou-se um dos 
mais importantes movimentos culturais da atualidade. Na medida em 
que a prática cineclubista souber ir além da mera exibição do filme, 
ela consegue tornar-se efetivamente um movimento cultural capaz de 
formar não apenas um “público”, mas sujeitos humanos comprometi-
dos a transformação histórica da sociedade burguesa. Este é o sentido 
do cinema como experiência crítica, isto é, a utilização do filme como 
meio para a formação humana no sentido pleno da palavra. 

O homem é o único animal capaz de fazer história. Isto é, o ani-
mal que se fez homem através do trabalho, transformando de modo 
consciente e racional, as suas condições materiais de vida e produção 

1 Giovanni Alves é doutor em ciências sociais pela UNICAMP, livre-docente em 
sociologia e professor da UNESP - Campus de Marilia, pesquisador do CNPq, É 
coordenador da Rede de Estudos do Trabalho (RET) – www.estudosdotrabalho.
org. e do Projeto Tela Critica (www.telacritica.org). Home-page: www.giovan-
nialves.org. E-mail: Giovanni.alves@uol.com.br. Twitter: @alvesgiovanni.

CAPÍTULO 1

O Cinema Como 
Experiência Crítica

Tarefas políticas do novo 
cineclubismo no século XXI
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social (LUKÁCS, 1998). Por isso, o ato de fazer história implica sujeitos 
humanos capazes de transformar as condições materiais de produção 
da vida, por meio de intervenções radicais no plano da democratização 
radical da vida social. 

A questão que se coloca hoje sob o tempo histórico do “capitalismo 
manipulatório” (Lukács) é como deter a máquina industrial e política de 
desmonte de sujeitos humanos montada pela ordem do capital. O século 
XX, o século do cinema, foi também o século de imbecilização plane-
tária promovida pela indústria cultural de massas, como diria Theodor 
Adorno. Interessa à ordem burguesa, a desefetivação de sujeitos huma-
nos incapazes de uma intervenção prático-sensível radical. O “capitalis-
mo manipulatório” investe no entretenimento de homens e mulheres que 
trabalham. “Entreter” no sentido de proibir a reflexão crítica. Pensar é 
perigoso, na ótica do capital. Por isso, a construção cultural da ordem 
burguesa é reduzir o cinema a entretenimento, tornando o filme um 
mero “circo audiovisual” que entretém “escravos assalariados”. 

Formar sujeitos humanos capazes de escolhas radicais é um ato 
subversivo na ordem burguesa. Na medida em que a prática cineclu-
bista conseguir elaborar metodologias pedagógicas capazes de ir além 
da mera exibição do filme e inclusive, da mera discussão entretida da 
narrativa fílmica, ela se coloca num campo precioso da subversão cul-
tural contra a ordem “imbecilizante” do capital. Eis o sentido do cine-
ma como experiência crítica: ir além da tela no sentido de criar por 
meio de uma nova prática cineclubista, um novo espaço de produção 
de conhecimento crítico apropriado pelos sujeitos-receptores, que são 
sujeitos-produtores de uma consciência crítica do mundo burguês. 

1. Barbárie social e necessidade radical da formação humana

A arte realista do cinema consegue ser, efetivamente, “a auto-
consciência da humanidade”. Em tempos de barbárie social, esta é, de 
fato, a tarefa política mais digna do cineclubismo, tendo em vista que 
apenas a verdadeira arte pode nos redimir da barbárie social do mundo 
do capital. Na medida em que se disseminam espaços de reflexão críti-
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ca por meio do filme, abrem-se espaços de produção de sujeitos huma-
nos reflexivos, conscientes e racionais capazes de escolhas radicais. E o 
mais importante: homens e mulheres aptos para o exercício da prática 
democrática radical nas mais diversas instâncias da vida social. 

A democratização radical pressupõe a formação de homens e 
mulheres aptos para o exercício reflexivo-crítico capaz de escolhas ra-
dicais visando à transformação histórica. Não se constrói a verdadeira 
democracia com a ignorância popular e a imbecilização das massas 
proletárias. Por isso, desde os seus primórdios, o capitalismo como 
modo de produção da vida social alienada, demonstrou ser antípoda do 
processo de democratização impulsionado pela lutas sociais. Capitalis-
mo e democracia não combinam. Sob o capitalismo monopolista em 
sua etapa global, exacerbam-se mais ainda a contradição entre o modo 
capitalista de produção da vida social e a democratização da sociedade 
humana. Na medida em que não consegue conviver com o processo de 
democratização impulsionado pelas massas de homens e mulheres que 
trabalham, com suas demandas por direitos sociais e políticos, cada 
vez mais ampliados, a ordem do capital busca destruir a democracia 
pervertendo seus fundamentos humanos. Isto é, uma democracia sem 
povo é sonho dourado das classes dominantes da ordem burguesa. 

Uma democracia sem democratização radical é o anseio oculto 
do capitalismo histórico. Com a constituição do “capitalismo manipu-
latório”, que tornou-se hoje um sistema mundial organizado pela oli-
garquia industrial-financeira, que controla os aparatos de “formação 
de opinião pública”, sob o controle do capital concentrado dos grandes 
grupos da indústria cultural, o problema da formação humana tornou-
se o problema crucial do nosso tempo histórico (ALVES, 2010b). Ma-
nipula-se mais hoje do que nunca, tendo em vista que, não interessa 
ao sistema de controle estranhado do capital em escala global, a dis-
sidência intelectual-moral. Na medida em que se agudizam as contra-
dições orgânicas da ordem mundial do capital em sua etapa de crise 
estrutural, ampliam-se e intensificam-se formas de manipulação que 
deformam os sujeitos humanos. Na verdade, impede-se a formação hu-
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mana no sentido de homens e mulheres capazes de consciência crítica 
e, principalmente, consciência de classe. 

2. Capitalismo manipulatório e alienação cultural

Sob a crise estrutural do capital, disseminam-se novos modos de 
estranhamento social que assumem formas fetichizadas. Mais do que 
nunca, a percepção da realidade histórica é prejudicada pelo fetichismo 
social que impregna a ordem burguesa. Fetichismo quer dizer intranspa-
rência e ocultação da natureza essencial das coisas. O que significa que 
hoje, a intensificação da manipulação decorre do incremento do fetichis-
mo social, onde o fetichismo da mercadoria é sua forma mais simples. 
Nas sociedades de mercado, os produtos da atividade do trabalho hu-
mano, as mercadorias, tendem a impregnar-se de fetichismo. Isto é, a 
forma-mercadoria tende a ocultar da consciência social, o fato de que as 
mercadorias são produtos da atividade do trabalho social. O fetichismo 
da mercadoria oculta o caráter social do trabalho que as produziu. Isto é, 
oculta a raiz das coisas, alienando o homem da percepção de que somos 
um animal social (zoon politikon); um animal social que se fez homem 
através do trabalho. Portanto, o fetichismo da mercadoria oculta o traba-
lho como sendo o fundamento da vida social (MARX, 1998). 

No plano da ordem burguesa, o fetichismo da mercadoria legi-
tima a apropriação privada da riqueza social. Por isso, na medida em 
que ocorre a intensificação do fetichismo social, ocultando a raiz das 
coisas – e a raiz das coisas é o próprio homem como ser social, homem 
que trabalha – a ordem do capital visa legitimar-se sob as condições 
de sua crise estrutural. Na verdade, a luta crucial ocorre no plano da 
subjetividade do homem que trabalha. 

Os mecanismos de produção da alienação cultural visam produzir 
homens e mulheres deformados enquanto sujeitos humanos capazes 
de intervenção radical. Mata-se, na raiz, o processo de democratização 
da vida social e interverte-se o ideal democrático numa mera fórmu-
la manipulatória da opinião pública visando manter os parâmetros da 
velha (e caduca) ordem burguesa em sua etapa de crise estrutural. Por 
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isso, coloca-se como tarefa política crucial hoje, a disseminação de prá-
ticas de formação humana no sentido da efetivação de sujeitos crítico-
reflexivos capazes de intervenção radical. É uma luta árdua contra o 
Golias da manipulação sistêmica. Mas os processos de democratização 
social contribuem para a abertura de espaços de subversão cultural que 
decorre de práticas inovadoras no campo da radicalidade política. 

3. Novo cineclubismo e subversão cultural

É preciso inovar no campo da intervenção cultural. A prática cine-
clubista é a prática cultural com mais capacidade de subversão radical da 
ordem burguesa. Primeiro, porque, com a disseminação universal do nexo 
audiovisual como elemento compositivo das trocas sociais, a sociedade 
burguesa hipertardia tornou-se efetivamente a sociedade midiática. 

As novas gerações de homens e mulheres são (de)formados  atra-
vés de nexos audiovisuais. Dos videogames aos computadores inter-
ligados na Internet e das TV’s de tela plana aos celulares que fazem 
registros audiovisuais, o nexo audiovisual constitui a nossa vida socie-
tária. A Imagem Audiovisual é o mais importante elemento dos pro-
cessos de subjetivação/dessubjetivação do homem no século XXI. Por 
isso, qualquer processo de formação humana implica a apropriação de 
nexos audiovisuais. 

O meio audiovisual é a Mensagem, diria hoje Marshal McLuhan. 
A vigência plena do meio audiovisual trata-se da mais importante mu-
dança civilizacional da espécie humana desde a invenção da escrita. 
Portanto, não se concebe hoje um processo educacional (e formativo, 
no sentido amplo) que não incorpore a manipulação de nexos audio-
visuais. A própria invenção do cinema é um marco premonitório da 
virada civilizacional que ocorreria no século XX. 

É claro que a ordem do capital se apropriou da Imagem Audiovi-
sual para alienar as massas humanas. Entretanto, no plano da subver-
são cultural, cabe a re-apropriação e re-significação da Imagem Audio-
visual no sentido da emancipação humana. O que se coloca hoje, como 
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desafio àqueles que produzem o Audiovisual é como construir metodo-
logias de formação humana incorporando os nexos audiovisuais. 

Por isso, a prática cineclubista, que é a prática social de apropria-
ção do filme por coletivos sociais, só se torna efetivamente uma prática 
de radicalidade cultural quando não apenas se apropriar do filme para 
exibi-lo, mas abrir um espaço-tempo de re-significação simbólica, lin-
güística e conceitual das Imagens Audiovisuais exibidas. 

Portanto, eis o segundo motivo pela qual a prática cineclubista 
é a prática cultural com maior capacidade de subversão radical da or-
dem burguesa: o cineclube pode tornar-se não apenas um espaço de 
apropriação do filme como Imagem Audiovisual, mas também um es-
paço de re-significação do filme na perspectiva da desfetichização da 
vida humano-social, na medida em que consegue ir além da tela (ou 
do filme exibido). Refletir significa “voltar-se sobre si”, que é o sentido 
etimológico da palavra latina “reflexione”.O movimento de “reflexão 
crítica” no sentido intelectual-moral é a verdadeira significação da for-
mação humano-genérica. 

É claro que o processo de formação humana é intrinsecamente 
um trabalho ideológico, no sentido de refletir a partir de uma visão 
do mundo ou orientação cognitiva fundamental, existencial e norma-
tiva (em alemão, Weltanschauung) capaz de contribuir para a auto-
atividade humano-genérica. Deste modo, a re-significação da Imagem 
Audiovisual não é uma atividade neutra. Ela deve ser objetiva, mas não 
neutra, tendo em vista que sempre implica uma perspectiva de classe. 
Pode-se, por exemplo, “re-significar” um filme a partir de interesses da 
burguesia visando à conformação com o mundo social do capital. Nes-
se caso, não se trata propriamente de formação humana tendo em vista 
que não se exige do sujeito-receptor uma consciência crítica. O filme 
aparece apenas para ilustrar mecanicamente ideologias caducas da or-
dem burguesa (por exemplo, a utilização do filme para treinar gestores 
do capital visando à afirmação dos valores de hierarquia, disciplina, 
lealdade à empresa e produtivismo). 

Na verdade, a re-significação do filme que implica a formação 
humana é uma operação de formação de consciência critica capaz de 
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constituir sujeitos humanos com um espírito questionador no sentido 
de desvelar as contradições objetivas da ordem do capital. Assim, ir 
além do filme implica assumir uma visão critica de mundo e dotá-la de 
ferramentas categoriais capaz de extrair das Imagens Audiovisuais no-
vas significações capazes de produzir nos sujeitos-receptores/sujeitos 
produtores, novas percepções e entendimentos da ordem social. 

A idéia do cinema como experiência crítica significa a constitui-
ção de um processo intelectual-moral de apropriação efetiva do filme 
que não se reduz a algumas horas de debate do filme exibido. Para que 
o sujeito-receptor/sujeito-produtor possa se apropriar efetivamente da-
quilo que está alienado dele (o filme como obra de arte) é preciso um 
processo de trabalho capaz de re-significar no decorrer de sua duração 
crítica, as Imagens Audiovisuais da narrativa fílmica.

Esta apropriação processual (A) é a verdadeira apropriação no 
sentido de que ela não se confunde com a primeira apropriação me-
ramente formal (A’) que ocorre com a exibição do filme. Deste modo, 
temos na prática do cinema como experiência crítica, a primeira apro-
priação (exibição) (A’), e depois, um processo de re-significação (dis-
cussão/trabalho ideológico/produção categorial) que representa, no 
seu vir-a-ser, a verdadeira apropriação (A). Como resultado do proces-
so de trabalho catártico, o sujeito humano se reencontra com o produto 
de sua atividade histórica alienado de si. A grande arte é o produto 
humano mais digno no plano coletivo; e o sujeito humano, ao se re-
apropriar dela, encontra-se consigo mesmo como ser genérico capaz 
de intervenção histórica. 

O Trabalho do Cinema Como Experiência Crítica

(A)
Apropriação I

(exibição do Filme)

Trabalho de 
Re-significação
discussão critica

(trabalho ideológico)
produção categorial

(A’)
Apropriação II

(ação social)
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A tarefa da prática cineclubista é inovar em espaços de subjetivação 
radical utilizando as Imagens Audiovisuais. É claro que se deve respei-
tar  a pluralidade de experiências cineclubistas que implicam atividades 
meramente de exibição ou atividades de discussão criticas e algumas, de 
formação de experiências criticas com densidade formativa. 

Entretanto, o que denominamos de novo cineclubismo do sécu-
lo XXI não se restringe à mera exibição do filme, mas deve abrir es-
paços nos cineclubes para a reflexão social de cariz crítico, visando a 
constituição de um campo de exercícios de democratização radical e 
auto-reflexividade social. Enfim, o novo cineclubismo incorpora não 
apenas o debate depois da exibição do filme, mas promove dinâmicas 
de reflexão critica a partir do filme. 

Da “intimidade” com o filme deve nascer um novo conhecimento 
humano-social, capaz de re-significar as Imagens Audiovisuais e, nesse 
processo, muitas vezes de forma subliminar, formar novas percepções 
e entendimento da vida social. O que se coloca no bojo do novo ci-
neclubismo é a discussão candente sobre as metodologias do cinema 
como experiência crítica. Deve-se respeitar a pluralidade de experiên-
cias criticas, mas deve-se, ao mesmo tempo, salientar suas diferenças 
essenciais com respeito à prática cineclubista convencional. 

Estamos diante não apenas de uma tarefa política – construir von-
tades políticas de dirigentes culturais comprometidos com a verdadei-
ra mudança social; mas de uma tarefa do pensamento – a elaboração de 
metodologias críticas capazes de discernir o passo a passo da dinâmica de 
análise crítica do filme, adaptando-a as realidades humano-culturais de 
uma sociedade burguesa complexa. Como diz o poeta, “o caminho se faz 
caminhando”. Entretanto, é imprescindível a direção da caminhada, pois 
sem ela iremos rodar em círculos. Infelizmente, o tempo histórico urge, 
pois a barbárie social avança a passos largos no mundo do capital.
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4. Projeto Tela Crítica: uma experiência de novo cineclubismo: 

O projeto tela crítica (www.telacritica.org) é uma experiência do novo 
cineclubismo do século XXI. Com certeza, não se trata de uma experiência 
exclusiva do cinema como experiência crítica. Com certeza existem outras ex-
periências cineclubistas que elaboram, mais ou menos, o sentido do cinema 
como experiência crítica. O projeto tela crítica nasceu da necessidade radical 
de utilizar a grande arte para a formação humano-genérica no contexto his-
tórico de luta contra a barbárie social. É um projeto de extensão universitária 
que visa reconciliar a grande arte com a razão dialética. Como diz o nome, o 
tela crítica é um projeto de experiência critica através do cinema. Como todo 
“projeto”, ele é uma construção teórico-política aberta e inconclusa que incor-
pora hoje não apenas a exibição de filmes e sua análise crítica (a dinâmica tela 
crítica propriamente dita), mas o incentivo a produção audiovisual por meio 
da Mostra CineTrabalho; e a produção audiovisual no sentido de resgate de 
experiências do Mundo do Trabalho (Oficina de vídeo Tela Crítica/Projeto 
CineTrabalho). Nosso maior desafio é disseminar os produtos das múltiplas 
atividades do cinema como experiência crítica.

Nesta última parte do artigo, iremos apresentar alguns elementos 
da proposição teórico-metodológica do Projeto Tela Crítica que, como 
atividade cineclubista não-convencional, implica uma metodologia her-
menêutica baseada em alguns princípios teóricos sobre o significado do 
filme e o valor da grande arte no processo de formação humana. Em 2010 
lançamos um pequeno livro “Tela Crítica: A metodologia” (www.edito-
rapraxis.com) onde apresentamos em detalhes, não apenas o manifesto 
filosófico do Projeto Tela Crítica – cinema como experiência crítica, mas 
sua metodologia efetiva da utilização do filme como experiência crítica.

4.1 O filme como autoconsciência da humanidade

O exercício de hermenêutica critica das narrativas fílmicas do projeto 
tela crítica se baseia numa determinada compreensão da obra de arte, isto 
é, primeiro, a obra de arte como reflexo estético da vida social em suas 
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múltiplas determinações (um reflexo antropomorfizado, como sugere 
Georg Lukács); e segundo, o cinema como sendo a arte total, a arte mais 
completa do século XX. Por isso, consideramos que seja possível, por meio 
da análise do filme, desenvolver um tipo de experiência hermenêutica crí-
tica capaz de enriquecer a práxis singular do sujeito-receptor.

Nesta perspectiva teórica, consideramos o filme não apenas como 
representação ideológica ou projeção subjetiva, mas como reflexo es-
tético da vida social. É esta peculiaridade da obra de arte realista que dá 
legitimidade à proposta do cinema como experiência critica. 

Na medida em que o filme realista é um reflexo antropomorfizado 
da vida social, ele é um médium propicio para a experiência crítica her-
menêutica como autoconsciência da humanidade. Nesse caso, realiza-se 
o sentido da obra de arte, que segundo Lukács, é ser memória, “auto-
consciência do desenvolvimento da humanidade”. A experiência critica 
hermenêutica através da obra de arte como o cinema, arte total do século 
XX, permite uma forma de apropriação do mundo capaz de formar (ou 
enriquecer) a práxis singular das individualidades pessoais der classe. 

Modos do Filme
Representação Ideológica

Reflexo Social
Projeção/Identificação Subjetiva

Tanto a arte quanto a ciência são formas humanas de apropriação 
do mundo. A utilização da arte realista para se apropriar do mundo 
possui um caráter radical, isto é, propiciar a experiência crítica que se 
realiza por meio do exercício crítico-hermenêutico (a dinâmica tela 
crítica). Ela possui efetivamente um sentido pedagógico pleno: uma 
verdadeira Paidéia adequada às condições da modernidade burguesa 
(Paidéia no sentido de formação humana integral). 

A utilização do cinema como experiência crítica visa formar su-
jeitos humanizados capazes de resgatar o sentido da experiência hu-



17

Cinema como experiência critica - tarefas do cineclubismo no século XXI

mano-genérica desefetivada pela relação-capital. É com o cinema se 
repõem a pergunta: para que serve a arte? 

Ora, a arte suspende a relação do homem com qualquer finali-
dade prática. Por exemplo, durante a fruição estética de um filme, o 
sujeito-receptor é colocado diante de uma representação concreta, his-
toricamente datada, na qual os personagens típicos vivem as atribula-
ções da condição humana. Assim, uma obra fílmica, é fruição estética 
que possui, por um lado,  um valor documental (é o retrato de uma 
época e fonte de  informação básica para se conhecer a história, o que 
significa que é representação ideológica); e por outro lado, possui um 
valor evocativo que se sobrepõe ao documental: uma platéia pode se 
emocionar com o filme “Romeu e Julieta”, baseado na peça teatral de 
William Shakespeare, mesmo que o ambiente que circunda a tragédia 
dos amantes apareça como algo distante e quase incompreensível. 

Na verdade, essa força evocativa da arte deriva, por um lado, do 
sentido da arte como projeção subjetiva das individualidades pessoais 
nas representações concretas de dramas humanos (nesse caso, opera-
se o mecanismo intrapsiquico da identificação/projeção); por outro 
lado, ela deriva do sentido da arte como reflexo estético da vida social. 
Uma platéia de homens e mulheres em 2010 pode se emocionar com o 
filme “Tempos Modernos”, de Charles Chaplin, de 1936, mesmo que o 
ambiente que circunda a tragédia do anti-herói problemático Carlitos 
apareça como algo distante no tempo histórico. O valor do filme de 
Chaplin consiste em ter expresso na sua narrativa fílmica, elementos 
essenciais da modernidade burguesa que ultrapassam a representação 
concreta historicamente datada. “Tempos Modernos” evoca o sentido 
trágico da modernidade do capital. 

Como observou Lukács, a força evocativa da arte deve-se ao fato 
de que, na arte, o passado é feito presente. Nos emocionamos com Car-
litos porque nos identificamos com seu drama humano. Ocorre assim 
um resgate íntimo da personalidade humana soterrada pelo fetichismo 
do capital. Mas também nos emocionamos com Carlitos porque Cha-
plin, no filme “Tempos Modernos”, põe em relevo o caráter social da 
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personalidade humana: Carlitos é o homem proletário que traduz em si 
e para si, o drama da proletariedade moderna (ALVES, 2009). 

Trata-se assim, de uma figuração estética de uma condição exis-
tencial historicamente datada da espécie humana. Diante desta figura-
ção estética, o individuo pode se generalizar e, assim, confrontar a sua 
existência pessoal com a epopéia histórica do gênero humano sob a 
modernidade do capital. 

Portanto, nesse caso, inconscientemente, ocorre uma elevação da 
subjetividade ao campo concreto da particularidade, a um momento de-
terminado do auto-desenvolvimento do gênero humano retratado pela 
arte. Mesmo sem o saber, o individuo se eleva acima de sua singularidade 
pessoal, reencontrando consigo mesmo enquanto individualidade huma-
no-genérica. O que a dinâmica tela crítica se propõe é dar consciência (ou 
inteligibilidade critica) à experiência hermenêutica critica como catarse. 

A grande arte realista, como os grandes filmes do cinema mun-
dial, contribui para a experiência da catarse, elemento imprescindível 
do processo de formação dos sujeitos humano-genéricos. Como obser-
va Celso Frederico, “a palavra catarse, usada originalmente na medi-
cina, significa “purgação”. Aristóteles estendeu para a estética o termo 
catarse para mostrar que a arte tem como função a “purificação”: por 
meio da vivência artística, o homem experimenta uma pacificação, 
uma liberação das emoções.” (FREDERICO, 2002)

A experiência hermenêutica da análise critica de filmes é uma expe-
riência catártica. Segundo Lukács, por meio da “catarse” o individuo obtém 
a superação de seus limites ao identificar-se com o gênero humano, com a 
causa da humanidade. Por isso, podemos dizer que nos emocionamos com 
Carlitos, não apenas porque ele é a figuração estética do homem proletário, 
mas sim, do núcleo humano-genérico que resiste à miséria do capital. 

Lukács observava que, na fruição da obra de arte, o espectador 
suspende a sua vivência cotidiana alienada e se reencontra com o gê-
nero humano, confrontando-se com os eternos problemas da espécie 
humana que o artista conformou num contexto particular. Temos a 
dialética entre a consciência singular e a espécie humana. Na verdade, 
a dinâmica tela critica visa dar consciência teórico-categorial à experi-



19

Cinema como experiência critica - tarefas do cineclubismo no século XXI

ência estética da catarse. Enfim, traduzir em conceitos categoriais das 
ciências sociais históricas a memória da humanidade que o individuo 
revive diante da fruição estética realista.

Para Lukács, a arte é a memória da humanidade e o individuo 
que revive esses momentos passa por um processo de educação e de 
reencontro com o gênero humano. Ora, o que a dinâmica tela critica 
se propõe a fazer é propiciar a consciência teórico-prática desta reme-
moração humano-genérica. É contribuir para explicitar a obra de arte 
realista como “instrumento de pedagogia social, na medida em que a 
catarse produz no receptor, uma sacudida em sua subjetividade, fazen-
do com que “suas paixões vitalmente ativas ganhem novos conteúdos, 
uma nova direção e assim, purificadas, se convertem em substrato de 
disposições virtuosas” (LUKÁCS apud Frederico) . 

Mas o efeito emocional da arte é apenas o médium do exercício 
hermenêutico critico. No processo de autoconsciência humana por meio 
da análise critica do filme torna-se imprescindível ir além da embriaguez 
momentânea da fruição estética. Bertold Brecht sempre desconfiou do 
efeito emocional da arte e propunha o estranhamento, isto é, o distancia-
mento do público em relação ao representado. Na dinâmica tela crítica, 
o distanciamento metodológico proposto por Brecht ocorre por meio da 
hermenêutica critica capaz de ir além da narrativa fílmica. 

Na verdade, o efeito do estranhamento brechtiano preserva o núcleo 
da catarse. Diz Lukács: “O efeito do estranhamento (...) se propõe a destruir 
a catarse vivencial, meramente imediata, para dar lugar à outra que, me-
diante a comoção racional do homem inteiro da cotidianidade, imponha a 
este uma real conversão.” (LUKÁCS apud FREDERICO, 2002). 

Ora, o que Lukács denomina de “real conversão” é o processo 
educativo – no sentido de formativo – da arte realista que a dinâmi-
ca tela critica busca se apropriar plenamente. Existe na dinâmica do 
cinema como experiência critica um esforço para a “real conversão” 
das individualidades pessoais de classe em individualidades pessoais 
humano-genéricas. O filosofo húngaro analisa o processo da “real con-
versão” a partir de dois momentos que circunscrevem a fruição estéti-
ca: o “antes” e o “depois”. 
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Diz-nos Frederico: “O individuo não é uma folha em branco: an-
tes de se confrontar com a obra de arte ele já possui uma experiência 
de vida acumulada e uma visão de mundo articulada. A arte, contudo, 
obriga o individuo, com maior ou menor eficácia, a confrontar as suas 
experiências de vida que lhe são apresentadas. A obra de arte verdadei-
ra é aquela que possui uma eficácia tal que o novo triunfa sobre o velho 
(as experiências do receptor).” (FREDERICO, 2002)

Ora, a “real conversão” é um processo existencial complexo que 
implica outras modalidades de experiências vividas e experiências per-
cebidas da classe para além da experiência hermenêutica critica através 
da análise critica do filme. O processo educativo por meio da vivência 
artística não depende tão-somente do artista e sua obra, que pode im-
pedir que o receptor se identifique com o que lhe foi apresentado; ou 
do receptor, que deixado por si só, pode tirar conclusões para a vida 
diferentes daquelas sugeridas pela obra. Como observa Frederico, o re-
ceptor pode também ter uma vivência negativa e limitada da catarse. 
Nesse caso, deixado por si só, após a catarse, ele volta ao cotidiano sem 
sofrer nenhuma mudança no seu comportamento. 

Na verdade, a dinâmica tela critica implica aproveitar o momento 
de elevação do espectador diante da fruição estética da arte realista, 
que o faz identificar-se com o gênero humano, e suspende efetivamen-
te por alguns momentos o espectador de sua vida cotidiana, para im-
pulsionar um processo de conscientização critica capaz de destruir a 
imagem habitual que o espectador tem do mundo social. Trata-se de 
uma experiência critica processual que por meio de um exercício her-
menêutico critico do filme, que visa produzir um homem enriquecido 
que conheceu uma experiência vital e está apto a olhar o mundo real 
com outros olhos.  

4.2  O filme como pré-texto

O projeto tela crítica visa apreender o filme não apenas como um 
texto, mas como um pré-texto capaz de nos conduzir à autoconsciên-
cia reflexiva do nosso tempo histórico. O filme é um médium capaz de 
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propiciar uma dinâmica reflexiva sobre o mundo social para além da 
tela do cinema. Por isso, o Tela Crítica não propõe uma sociologia do 
cinema, mas sim, um enlace entre sociologia e cinema visando utilizar 
a obra fílmica como meio estético para propiciar uma reflexão critica 
sobre o mundo burguês. 

O cinema é a mais completa arte do século XX, capaz de ser a 
síntese total das mais diversas manifestações estéticas do homem. O 
cinema como arte total consegue apresentar a verdade dos conceitos 
e categorias das ciências sociais através de situações humanas típicas 
elaboradas por meio de uma série de técnicas de reprodução aprimora-
das a partir de outras intervenções estéticas (literatura, pintura, arqui-
tetura, urbanismo, musica, etc). Ao fazê-lo, consegue demonstrar que a 
realidade sócio-histórica efetiva é maior e mais complexa que conceitos 
e categorias abstratas que procuram apreendê-la cientificamente (o que 
não significa que conceitos e categorias não sejam imprescindíveis para 
uma auto-consciência crítica por meio da arte total do cinema). 

Além da capacidade de ser reflexo verdadeiro do real, o filme conse-
gue ser forma mediada da realidade efetiva. Por meio dele podemos não 
apenas apreender categorias e conceitos constituídos a partir da reflexão 
científica prévia (o que significa aplicar o que já sabemos), mas desenvol-
ver e desvelar, por meio de insights, sugestões ou pistas postas (e pressu-
postas) no artefato artístico, um conhecimento novo do ser social. 

O que significa que o filme não é apenas um texto, mas um pré-
texto capaz de nos conduzir à autoconsciência reflexiva do mundo 
social, e, numa perspectiva hermenêutica, uma forma de conversação 
com nós mesmos e com nosso mundo sócio-existencial.

Deste modo, o reflexo estético, como o reflexo científico, não é 
apenas um reflexo mecânico do real, ou seja, mera cópia da realida-
de empírica. O valor heurístico da verdadeira obra de arte é medido 
pela sua capacidade dialética de nos apresentar, em si e para si, numa 
perspectiva antropomorfizada, a totalidade concreta do mundo sócio-
existencial; e a partir de personagens típicos, como ocorre nos grandes 
filmes realistas do cinema mundial, expor, por exemplo, aquilo que 
Norbert Elias denominou de figurações, ou seja, o conjunto de relações 



22

CINECLUBE CINEMA E EDUCAÇÃO

interdependentes que ligam os indivíduos entre si numa dada forma-
ção sócio-histórica (ELIAS, 1994). 

Mas a grande arte realista não é apenas a autoconsciência do Zei-
tgeist, o espírito do tempo, no sentido hegeliano, mas é um comple-
xo de mediação estética capaz de nos dar pistas sobre as múltiplas 
determinações do devir humano dos homens, com suas contradições 
intrínsecas e suas dimensões expostas e ocultas. 

A grande arte é capaz de nos apresentar, por meio de suas situa-
ções típicas, não apenas o que foi, ou o que é, mas o que pode ser na 
perspectiva do devir humano dos homens históricos, ou seja, as possi-
bilidades objetivas de desenvolvimento do ser social e de suas instân-
cias sócio-reprodutivas. 

A grande arte é capaz de traduzir, por meio de figuras humanas 
inseridas em situações concretas, a “história efetual” (Wirkungsges-
chichte) do mundo sócio-existencial, seja em sua dimensão real ou 
virtual (nas ciências literárias, a história efetual são as interpretações 
produzidas por uma época ou a história de suas recepções). É o que 
sugerimos como sendo uma história utópica (ou distópica) (GADA-
MER, 1998/2002). 

No caso do cinema, um filme é capaz de ser realista mesmo in-
corporando em sua forma e conteúdo estéticos, uma dimensão misti-
ficada, como ocorre, por exemplo, com os gêneros de fantasia (no caso 
do cinema, por exemplo, temos o gênero de ficção-científica e o de hor-
ror).  É claro que, nesse caso, a interpretação fílmica numa perspectiva 
crítica deverá procurar, parafraseando Marx, retirar da “ganga mística”, 
seu “nódulo racional”. Ora, tanto a ficção-científica como o horror são 
formas mistificadas das figurações do mundo burguês (no sentido de 
Norbert Elias). 

Portanto, ao expressar por meio de representações mistificadas, 
o mundo dos homens, a arte como reflexo antropomorfizado da vida 
social, se utiliza apenas de uma de suas prerrogativas estéticas: sugerir 
(ou traduzir) a mistificação fetichizada do mundo sócio-histórico do 
capital, incorporando-a, de forma particular, em sua estrutura narrati-
va. É esse modo de representar a mistificação do mundo burguês que 
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irá diferenciar, por exemplo, no caso do cinema, os filmes clássicos de 
horror daqueles que são meramente formas naturalistas de expressão 
da barbárie social do capital. 

Em síntese: eis alguns pressupostos onto-metodológicos da pro-
posta hermenêutica do cinema como experiência crítica:

A obra de arte é o meio [1. medium] privilegiado para apreen-
dermos processos, estruturas e relações essenciais do ser social. 
Por meio dela podemos apreender não apenas o que é dado 
pela investigação sociológica, reconhecendo, deste modo, em 
seus elementos particulares, o conceito propriamente dito. 
Mas como a obra de arte é reflexo antropomorfizado do 
mundo sócio-histórico, ela é capaz de sugerir e dar pistas que 
podem contribuir para o desenvolvimento efetivo do conceito. 
Deste modo, a obra de arte é uma mediação virtual capaz de 
propiciar conhecimento verdadeiro do ser social.
O 2. sujeito-receptor pode ter por meio da obra de arte realista, 
um tipo de experiência crítica. É claro que a experiência 
crítica instaurada pela obra de arte depende, por um lado, 
da natureza do meio estético utilizado e dos elementos de 
conteúdo interno deste meio estético (isto é, a capacidade de 
o medium expressar a totalidade concreta do ser social em 
sua dimensão antropomórfica); além disso, ela depende dos 
elementos técnicos formais (e materiais) deste meio estético, 
capazes de propiciar, com maior ou menor intensidade, um 
campo de virtualização (o cinema, por ser a arte-síntese, isto 
é, a Sétima Arte, ou ainda a arte tecnológica por excelência, é 
capaz de criar, com plena intensidade, um campo de virtuali-
zação, propiciando, deste modo, um tipo de experiência crí-
tica). Mas, por outro lado, além da natureza do meio estético 
utilizado, a constituição da experiência crítica depende do 
meio sócio-histórico do sujeito-receptor, que pode propiciar 
(ou não) a apreensão, em maior ou menor medida, da ver-
dade do conceito em sua dimensão humana (isto exigiria do 
sujeito-receptor, habilidades cognitivas prévias). 
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A obra de arte realista é o reflexo estético de formas metabó-3. 
licas do ser social em sua dimensão universal-concreta; por 
isso, seu valor estético é proporcional à sua capacidade de 
ser a síntese concreta do universal e do particular contido 
em cada formação social; uma síntese do universal e do par-
ticular capaz de pré-anunciar (ou sugerir e dar pistas) de 
tendências de desenvolvimento do ser social. É o caso, por 
exemplo, da obra genial de Franz Kafka, que embora originá-
ria de uma formação social capitalista menos desenvolvida, 
conseguiu pré-anunciar formas de metabolismo social estra-
nhado, explicitadas depois no mundo burguês tardio. Deste 
modo, a obra de arte verdadeira é capaz de expressar, como 
símbolo ou alegoria, elementos sócio-metabólicos espec-
trais positivos ou negativos.
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Felipe Macedo1

Crise do modelo audiovisual

Nesta virada de século e milênio, vivemos uma época especial 
– especial sobretudo porque somos nós que a estamos vivendo2 – de 
mudanças profundas não apenas na produção econômica, mas igual-
mente na circulação simbólica, na comunicação e na produção social 
do conhecimento. Mudanças, portanto, nas relações sociais. Portan-
to, mudanças também nas relações políticas. Esta transformação está 
muito ligada à revolução tecnológica, cibernética e informática, que já 

1 Estudante e pesquisador na Universidade de Montreal, foi fundador e presi-
diu importantes cineclubes – Bixiga, Oscarito, Elétrico, entre outros – e di-
versas entidades  cineclubistas, como a Federação Paulista de Cineclubes e o 
Conselho Nacional de Cineclubes. Também organizou e dirigiu a Dinafilme, 
distribuidora de filmes para os circuitos alternativos. Foi Secretário Latino-
americano da Federação Internacional de Cineclubes. Criou o projeto de sa-
las populares de cinema PopCine e o Festival de Cinema Latino-Americano 
de São Paulo. É autor da proposta original da Instrução Normativa no. 63, 
da Ancine, que reconhece institucionalmente os cineclubes no Brasil e do 
projeto de organização da Filmoteca Carlos Vieira, nova difusora audiovi-
sual do movimento cineclubista brasileiro. Autor de Movimento Cineclubista 
Brasileiro e de vários textos sobre cineclubismo, é editor dos Cadernos dos 
Cineclubes, revista internacional de debates.

2 A História está cheia de momentos de crise e revolução. A outra virada de século, do 
XIX para o XX também foi marcada por mudanças profundas nas comunicações e 
nas relações sociais. O surgimento do cinema foi umas das mais importantes.

CAPÍTULO 2

Cineclube e Autoformação 
do Público
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alterou, e continua mudando profundamente o tratamento da informa-
ção: sua produção, estocagem, aplicação e circulação. 

Entre as mais importantes aplicações nas novas técnicas estão as 
diferentes linguagens de expressão e comunicação do conhecimento 
reunidas sob a frágil denominação de audiovisual. Frágil porque seu 
campo está em constante variação, com a introdução de novos produ-
tos, práticas e usos que, aliás, constituem uma das marcas da transição: 
a luta pela apropriação dos benefícios – práticos e financeiros – e dos 
sentidos, fundamentalmente ideológicos, dos novos instrumentos reais 
e imaginários de relacionamento do ser humano com a natureza. Mas, 
ainda que instável e cambiante, o termo audiovisual ainda parece ser 
o melhor para nomear esse universo de ferramentas, criações e recep-
ções que, na imensa maioria dos casos, chega ao receptor através de 
imagens e sons, combinados de várias maneiras.

Fora a imagem isolada, como na fotografia, ou o som indepen-
dente da imagem – o rádio –, as outras aplicações dessa combinação, 
o cinema, a televisão e suas diversas formas de recepção em evolu-
ção: DVDs, celulares, tabuletas, internet, constituem variações da 
imagem em movimento sonorizada. Neste texto, exceto quando for 
indispensável destacar uma diferença precisa, usaremos indiscrimi-
nadamente cinema e audiovisual com esse mesmo sentido.

O audiovisual, então, parece ser de longe a forma mais presente, 
e literalmente a mais visível, de manifestação dessas transformações 
na vida de cada um. Além dele mesmo se transformar3, o audiovisual 
é o veículo essencial de comunicação de todas as outras mudanças que 
acontecem na sociedade. Nunca os meios e produtos de comunicação 
audiovisual tiveram igual disseminação em todo o mundo. 

3 O cinema, embora continuamente aperfeiçoado, manteve desde a adoção da 
sua tecnologia básica, em 1895, os mesmos princípios e técnicas de captação, 
reprodução e recepção das imagens. A televisão introduziu mudanças impor-
tantíssimas nessas práticas sem, contudo, alterar o cinema, mantido à parte na 
organização dos mercados e das relações sociais. Apenas com as técnicas de di-
gitalização das imagens e sons é que o cinema se transformou essencialmente, 
nas suas formas de produção, difusão e recepção.
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Mas, por outro lado, o acesso à qualidade e à pluralidade 
das formas de comunicação e expressão do conhecimento e da 
arte estão cada vez mais restritas e sendo restringidas pela pri-
vatização e controle da circulação das obras de arte e dos bens 
culturais. Diante de uma incrível diminuição de distâncias de co-
municação e de uma inédita diversificação de meios e produtos 
culturais, cada vez mais a “otimização” de segmentos de mercado, 
o controle dos “direitos de propriedade intelectual” e, enfim, os 
preços absolutamente abusivos, relegam a quase totalidade das 
populações à periferia do conhecimento e da cultura universais4, 
a uma posição subalterna diante da circulação da cultura, a uma 
proletarização no acesso à comunicação, à cultura, à cidadania: 

“A linha divisória entre os homens não se acha exclusivamente en-
tre os que possuem e os que não possuem mas, cada vez mais, entre 
quem têm possibilidade de aceder ao saber e quem está margina-
lizado do conhecimento. Por outro lado, sabemos que o saber e o 
conhecimento, cada vez mais, ao nível da maioria da população, se 
alcançam através dos meios audiovisuais de transmissão e comuni-
cação eletrônica. Se, além disso, observamos a grande exploração 
do consumo audiovisual com fins práticos e a conseqüente miséria 
intelectual e cultural, perceberemos que estamos diante do fato iné-
dito de um proletariado dos meios de comunicação.”5

4 No Brasil, para ficarmos exclusivamente no campo do audiovisual, apenas cerca 
de 10% dos municípios têm salas de cinema, e é esse também o percentual de 
brasileiros que vê algum filme no cinema pelo menos uma vez por ano. Se todos 
têm televisores, o acesso a programações diferenciadas (TV por assinatura), é da 
mesma magnitude que ao cinema. O acesso regular à internet tem crescido mui-
to, mas ainda é privilégio de uma minoria. A quase totalidade das comunidades 
brasileiras não tem museus, teatros, bibliotecas, etc. No resto da América Latina, 
África e grande parte da Ásia – onde se concentram 80% da população mundial 
- os indicadores são semelhantes, frequentemente piores. 

5 Fabio Masala, 1992. “Una Carta Internacional para los Derechos de um Publi-
co Nuevo”, em Ponencias, Comunicaiones y Conclusiones - Congreso de Cine 
Clubs del Estado Español, Ourense: Ed. Federació Catalana de Cine-Clubs.
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Este momento de mudança é caracteristicamente uma crise: 
além de instante de transformação, é também ocasião de decidir 
(do grego krisis, faculdade de distinguir, decidir). Inflexão da His-
tória, momento e oportunidade de criação de novos paradigmas. 
Espaço temporal e material onde se cruzam e se enfrentam as dife-
rentes perspectivas de direção da sociedade, quando e onde se joga 
com a hegemonia sobre esse processo. Ou se abrem incríveis possi-
bilidades de interatividade, inclusão, participação e democracia; ou 
se privatizam, numa escala sem precedente, os espaços públicos e 
privados, apropriados por uma ínfima parcela da população, agora 
– como já disse Masala há quase 20 anos – proprietária não apenas 
dos meios de produção material, mas também simbólica.

Uma oportunidade: a Educação

O Brasil é personagem central desta crise geral. Com uma série 
de aspectos positivos, como a consolidação da democracia formal e 
institucional, uma certa redistribuição de renda e conseqüente dimi-
nuição da injustiça social, além do crescimento econômico e o ganho 
de importância geopolítica que advém dos fatores anteriores, nosso 
país parece crescer em importância, ainda que de maneira um tanto 
precária e indefinida, na construção de um novo equilíbrio nas rela-
ções internacionais, assim como no estabelecimento de uma sociedade 
menos desigual internamente. Se, como no plano interno, o País não 
contesta essencialmente as relações de poder (de classe ou das potên-
cias tradicionais), ele decididamente contribui para um reformismo 
progressista, que no plano internacional se distingue pela opção nego-
ciada de conflitos – contra o belicismo de inspiração imperialista dos 
EUA e países da OTAN – como, “em casa”, se marca pelas políticas de 
distribuição de renda (salário mínimo, bolsa família, etc).

Nos dois eixos – nacional e internacional – a Educação aparece 
como a mais evidente carência para a superação do nosso subdesenvolvi-
mento atávico, isto é, incapacidade de gerar e consolidar forças próprias 
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de prosperidade material e moral. A Educação é o complemento indis-
pensável da inserção econômica interna e da competitividade pacífica 
no plano internacional. Sem a qual os avanços, tão indiscutíveis como 
modestos, alcançados até agora, dificilmente terão prosseguimento.  

De fato, essa busca de desenvolvimento educacional vem sendo 
esboçada pelo governo, através de medidas importantes, mas ainda de 
alcance limitado, notadamente no nível da Universidade. Mas Educação 
não é sinônimo de educação formal nem é atribuição exclusiva de go-
vernos. Ainda que necessariamente passe pelas instituições formais, pela 
qualificação profissional e pela inserção no aparelho produtivo, a Edu-
cação, em seu sentido mais revolucionário, implica numa mobilização e 
participação da sociedade na sua elaboração e aplicação – que reciproca-
mente a transforma, promovendo uma efetiva mudança cultural. 

É nesse plano mais amplo que quero avançar algumas reflexões. 
Educação informal, extensa, transversal; educação como formação cida-
dã dos indivíduos para a vida produtiva em sociedade e para a construção 
dessa mesma sociedade com base na colaboração e não na competição, 
na associação entre iguais e não na dominação/subordinação. 

Como disse inicialmente, o audiovisual é a linguagem do 
principal meio6 de comunicação social contemporâneo. Ele in-
termedia as relações sociais através da sua midiatização7, essen-
cialmente audiovisual. As instituições que controlam e orientam 
a mídia são as corporações multinacionais e os grandes grupos 
nacionais de comunicação. A educação, a cultura, a formação 
dos valores nas sociedades está, portanto, em grande medida, sob 

6 Do latim, medius, plural media, que nos retorna da pronúnicia inglesa “mídia”.
7 No limite, basta vermos o papel da televisão no processo eleitoral. Mas vai mui-

to mais além: comportamentos, atitudes, valores são assimilados e reproduzi-
dos a partir principalmente da mídia, especialmente a televisão. Se Althusser 
(ALTHUSSER, L. 1980. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Lisboa : 
Editorial Presença) achava que a Escola era o aparelho ideológico dominante nas 
“sociedades capitalistas maduras”, em texto escrito em 1970, creio que hoje essa 
“hegemonia” cabe claramente à Mídia, especialmente a audiovisual – televisão e, 
cada vez mais (e mais contraditoriamente), a internet.
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controle e a serviço desses interesses. Mesmo a educação formal, 
a produção de quadros especializados, de intelectuais (no sentido 
gramsciano) necessários para a reprodução do sistema produti-
vo e social tem sido objeto desses e outros interesses próximos: 
como hoje está bem em evidência no Brasil, com as compras e 
fusões com grupos internacionais dos maiores grupos educacio-
nais privados nacionais.

A classe dominante tem bem claros seus interesses e se apropria 
desse processo de formação e informação diretamente, criando suas 
instituições privadas de hegemonia, as empresas da “indústria cultu-
ral” e escolas privadas em todos os níveis8. As classes subalternas tam-
bém criaram suas instituições, mas elas se encontram marginalizadas 
na organização, na economia da cultura e da educação. Em parte por 
conquistas históricas dessas classes, visando reduzir as enormes dife-
renças de oportunidade de acesso ao conhecimento, mas também num 
processo ideológico de despolitização da questão, o Estado tornou-se 
o grande controlador dos excessos insuportáveis de desigualdade e, si-
multaneamente, o grande provedor, que substitui as iniciativas popula-
res – mas não as da empresa privada típica. 

No Brasil contemporâneo, essa estatização da iniciativa popu-
lar é dos maiores problemas políticos, pois o Estado mesmo, como 
disse anteriormente, ou as relações de poder no Estado, continu-
am inquestionadas e intocadas. O governo, especialmente a gestão 
Lula, criou uma série de programas e projetos bastante positivos 
em ambos os segmentos – de cultura e de educação – mas que per-
manecem pontuais, não modificam o Estado e não geram institui-
ções sociais, apropriadas pelo conjunto da sociedade9. 

8 A exceção brasileira é a universidade pública, “privatizada” no acesso, devido às 
idiossincrasias do ensino no nosso país.

9 Nada é mais exemplar, nesse sentido, que a tibieza da Instrução Normativa da 
Ancine sobre cineclubes, que estabelece a eventual possibilidade, optativa, de 
reconhecimento dos cineclubes pelo governo.
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O que a crise atual permite e mesmo exige é que, na oportunidade 
da transformação do modelo, as classes subalternas se mobilizem, con-
solidando, adaptando, criando novas instituições, valores e práticas, 
que lhes permitam aceder a uma posição hegemônica na sociedade e, 
justamente, eliminar a reprodução permanente das diferenças sociais.

Em diversos textos e manifestações, tive oportunidade de 
estender a idéia de que, numa sociedade mediatizada, o público 
do audiovisual, que na maior parte do mundo corresponde e se 
identifica com a quase totalidade da população, é o equivalente 
contemporâneo do proletariado do início da modernidade, do 
conjunto as classes subalternas. E que o cineclube é a instituição 
por excelência que esse público criou para a defesa e o exercício 
de sua visão de mundo no plano do audiovisual. 

Público e cineclube

Os conceitos de cineclube e de público, e sua relação com o 
universo audiovisual nunca foram, na verdade, discutidos sob a 
ótica apenas esboçada por alguns teóricos cineclubistas10, a partir 
dos anos 70. Ótica mais ou menos expressa na Carta de Tabor11, 
aprovada por um movimento cineclubista que não é exatamente 
o de hoje, nem no Brasil (que não estava presente) nem no mun-
do: a FICC tem hoje (2010) menos da metade de países membros 
que naquela assembléia de 1987. 

Mas essa visão incipiente é (d)a essência do cineclubismo: 
aponta para o estudo, a crítica, a recuperação e a construção de 
uma concepção própria e nova do cinema, onde o público, con-

10 Principalmente da Itália, como Filippo de Sanctis e Fabio Masala, e do Brasil, 
com Felipe Macedo.

11 Carta de Tabor dos Direitos do Público (ver anexo). Decálogo dos direitos do 
público aprovado pela Assembléia Geral da Federação Internacional de Cineclu-
bes de 1987, na cidade de Tabor, na então Tchecoslováquia, hoje no território da 
República Tcheca.
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textualizado histórica, social e politicamente, é o elemento de-
terminante (e não a produção, a linguagem, o texto ou mesmo o 
espectador abstrato da psicanálise ou do marketing). E do cine-
clubismo como forma de organização desse público, construída 
historicamente para se constituir numa instituição privada de he-
gemonia, como disse Gramsci: numa ferramenta de construção 
de uma alternativa histórica de emancipação.

Essa trajetória, sua dinâmica e conteúdo, está praticamente por ser 
edificada no plano teórico. Na prática, cineclubes em todo o mundo a 
constroem, de forma contraditória, desigual, no mais das vezes precária e 
efêmera. Mas com uma riqueza que nenhuma outra instituição cinemato-
gráfica – e talvez cultural – pode igualar. Sem, no entanto, consolidá-la.

Essa diversidade inesgotável de formas dentro de um mes-
mo movimento, instituição e conceito (característica básica do 
cineclube), essa adaptabilidade a diferentes momentos, conjuntu-
ras e mesmo dispositivos tecnológicos, dentro da modernidade 
e do capitalismo, aponta para o entendimento do público como 
força essencial de transformação de um modo de produção em 
que a informação, o conhecimento e o entretenimento – em duas 
palavras, a cultura (e/ou a indústria) audiovisual - se tornaram 
elementos centrais e fundamentais. E para a compreensão do ci-
neclube como arquétipo de organização do público audiovisual.

 
O público como classe

Há várias abordagens teóricas ou acadêmicas para o conceito de 
público1112, mas aqui não é o lugar nem o momento de examiná-las. Va-
mos resumir enormemente a que corresponde à experiência histórica 
cineclubista e embasa esta visão do movimento: 

12 Sobre a questão, ver Esquenazi, Jean-Pierre. 2003. Sociologie des publics. Paris 
– La Découverte.
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O público moderno – o conjunto das relações interativas 
entre participantes1213 e as mensagens culturais a eles dirigidas - 
é um conceito estabelecido a partir da constituição do público 
de cinema, fundamentalmente no início do século XX, que lhe 
serve de paradigma. O público de cinema se constituiu através 
de um processo contraditório de luta pela hegemonia no controle 
dos meios de produção e circulação da reprodução simbólica da 
realidade, através do meio recém descoberto - as imagens em mo-
vimento -, que permitia não apenas um grau superior e inédito 
de re-produção da realidade, mas que tinha na reprodutibilidade 
mesma sua condição essencial de existência e de expressão1314. 
Inicialmente constituído pelas classes trabalhadoras, pelas ondas 
de imigrantes (nos EUA, principalmente) e pela assimilação de 
mulheres e crianças proletárias, paulatinamente (numa luta de 
classes acirrada, e documentada1415) o dispositivo do cinema in-
corporou os setores médios, neutralizou ou domesticou as mas-
sas e suas vanguardas, estabeleceu e consolidou um modelo de 
recepção – isto é, de público – espectatorial, ordeiro e submisso, 
e uma linguagem ideologicamente alinhada, linear e mistificante. 

13  Uso o termo participante porque espectador tem, justamente, um viés passivo, 
não interativo.

14 Ver Benjamin, Walter, 2005 [1939]. “A obra de arte na época da sua reproduti-
bilidade” em Teoria da Cultura de Massa. Costa Lima, Luiz. São Paulo – Paz 
e Terra. Também Kracauer, Siegfried 1987 [1926). “Cult of Distraction”, em New 
German Critique, vol. 40, inverno, p.92, citado por Hansen, Miriam. 2004. “Es-
tados Unidos, Paris, Alpes: Kracauer (e Benjamin) sobre o cinema e a moderni-
dade”, em Charney, Leo e Vanessa R. Schwartz. O cinema e a invenção da vida 
moderna. São Paulo – Cosac & Naify.   

15 A historiografia do cinema só mais ou menos recentemente começou a rever esse 
processo. O público popular do “primeiro cinema” sempre se expressou ruidosamen-
te, e mesmo organizadamente, quanto a seus interesses e gostos. O estabelecimento 
de um cinema-instituição, do cinema “clássico-hollywoodiano”, é uma trajetória de 
repressão, controle e convencimento das massas, que se estende até o final dos anos 
20. Uma ótima introdução geral está em Burch, Noel. 2007 [1991].La lucarne de 
l’infini. Naissance du langage cinématographique. Paris – L’Harmattan. 
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Formadas a partir desse modelo cinematográfico, as audiências 
das posteriores formas e linguagens de comunicação de massa 
(rádio, televisão, espetáculos em geral) se moldaram nos mesmos 
princípios: espectatorialidade, linguagem “clássica”, etc.

A marcada evolução do capitalismo neste último século implicou 
numa estruturação diferente das classes e segmentos sociais em relação 
à conceituação com que trabalhavam os primeiros teóricos socialistas. 
Com a diminuição da importância relativa do segmento fabril da classe 
operária, a extensão das relações corporativas ao campo, o aumento 
expressivo do trabalho no setor de serviços, muitos se perguntam so-
bre a constituição efetiva do proletariado contemporâneo e seu papel 
na emancipação do homem. Essa despersonalização e assimilação em 
grande escala têm muito em comum justamente com o processo de 
formação do público moderno.

Outra característica da sociedade contemporânea é a sua “me-
diatização” e a constituição dos espaços mediáticos (essencialmen-
te audiovisualizados) como campo privilegiado do embate simul-
taneamente econômico, político e ideológico. Ora, nesse sentido, o 
público – basicamente o público do audiovisual, que corresponde à 
imensa maioria da população (ou, pelo menos, à parcela desta que 
participa do espaço midiático e da mediação social e política) – é 
potencialmente a expressão do proletariado moderno, como refere 
a citação de Fábio Masala no início deste artigo. 

As classes sociais não se definem (exceto numa definição 
econômica instrumental) pelo seu perfil estritamente econômico, 
por sua renda ou por seus haveres, mas pelo lugar que ocupam na 
reprodução das relações de produção. Numa sociedade em que 
os meios de representação simbólica se tornaram centrais na re-
produção do modo de vida e das relações sociais, o proletariado 
moderno não se define apenas por não possuir os meios de pro-
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dução, mas também especificamente por não possuir os meios 
de produção simbólica; não apenas por ter somente sua força de 
trabalho para negociar no mercado mas, igualmente e comple-
mentarmente, sua atenção, sua subjetividade1516.

As classes sociais ou blocos de classes são sujeitos sociais 
que se defrontam com outras classes ou blocos de classes. Nesse 
conflito, estabelecem sua hegemonia e/ou se definem como alter-
nativa histórica. Ser capaz de formular uma alternativa histórica 
é o que define o caráter emancipador do proletariado, pois uma 
alternativa histórica é necessariamente revolucionária1617. 

Ser capaz de formular uma alternativa histórica, expressar 
uma visão de mundo própria, indica também a construção de 
uma subjetividade consciente: a consciência de classe. A luta de 
classes contemporânea se dá, em grande parte, na disputa pela 
apropriação dos sentidos das coisas. A reificação, ideologização 
e incorporação da atenção como fator de reprodução do mundo 
versus a subjetividade autoconsciente como ferramenta de cons-
trução de uma alternativa histórica. O audiovisual é hoje o princi-
pal campo e instrumento de expressão dessa disputa ideológica.

O Cineclube como instituição do público

Os cineclubes têm origem nesse processo contraditório 
de formação do público, na dinâmica de recepção, resistência e 
apropriação do “cinema” em formação. Inicialmente introduzi-

16 De Sanctis, Filippo. 1986. “Per uma riccerca-transformazione con el publico dei 
mídia”, em Masala F., Publico e comunicazione audiovisiva, Roma – Bulzoni, 
citado por Macedo, Felipe. 2008. “Sobre a Carta dos Direitos do Público”, cir-
cular do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros. Ver também o trabalho de 
Beller, Jonathan. 2006. The Cinematic Mode of Production: attention, econo-
my and the society of spectacle. Hanover – University Press of New England.

17 Uma alternativa que não signifique a transformação radical das relações de pro-
dução – com o fim da sua essência, a propriedade privada e a exploração do 
homem pelo homem – não é, afinal, uma alternativa, mas continuidade.
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da como ferramenta de discussão, na tradição das conferências 
e debates em agremiações populares1718, que vêm desde a série 
das lanternas mágicas, a projeção foi ocupando cada vez mais o 
centro dessas atividades e, paulatinamente, se tornando o obje-
to mesmo do debate. Como já escrevi em outra parte, em 1913 
surge “a primeira clara formulação de um objetivo de organização 
do público, que compreende o enfrentamento da questão central da 
apropriação do imaginário pelo cinema comercial... É a primeira 
experiência consciente de produção coletiva, do público como au-
tor, com vistas à superação desse estado de coisas”1819. 

Ao longo da década de vinte, foi se consolidando o que 
Gauthier1920 chama de protocolo cinéfilo, um conjunto de carac-
terísticas em que reconhecemos vários elementos mais ou menos 
gerais e/ou permanentes da atividade cineclubista: associativis-
mo, sistematicidade das sessões, debate, publicações, luta contra 
a censura, defesa do cinema independente (em vários sentidos: 
econômico, estilístico, etc), crítica da alienação e da dominação e, 
finalmente, produção de filmes que refletem esses princípios. As-
sim, a forma institucional derivada diretamente das organizações 
populares, o associativismo, adaptando-se a algumas caracterís-
ticas de sua atividade-fim, o cinema, consolidou-se internacio-
nalmente. Os cineclubes brasileiros, alemães ou burquinabês têm 
a mesma constituição institucional que, por sua vez, não difere 

18 Há mesmo que se considerar com uma certa reserva a idéia de que o “cinema” 
teve uma primeira etapa de exibição sobretudo em feiras. Frequentemente, essas 
projeções pioneiras eram feitas em espaços permanentes de entretenimento po-
pular (como os vaudevilles norte-americanos) e associações de caráter classista, 
políticas e/ou religiosas.

19 “Cinema do povo, o primeiro cineclube”. 2010, em http://www.felipema-
cedocineclubes.blogspot.com/

20 Gauthier, Christophe. 1999. La passion du cinéma – Cinéphiles, ciné-clubs et 
salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929. Paris : Association Française de Re-
cherche sur l’Histoire du Cinéma et École des Chartes.
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essencialmente do formato do Cinéma du Peuple, de 1913 e, es-
pecialmente, do movimento de cineclubes dos anos 20.

A “educação” foi parte essencial desse processo. Conceitual e 
factualmente. Desde as primeiras manifestações protocineclubis-
tas, a imagem fixa (lanterna mágica) ou em movimento foi usa-
da para fins educativos, por organizações políticas ou religiosas. 
Educação no sentido de equipar, preparar o público para a defesa 
de seus interesses, capacitando-o a melhor organizar e exprimir 
(inclusive, posteriormente, através do próprio cinema) sua visão 
de mundo. Nas organizações populares laicas, através do associa-
tivismo; nas organizadas pela Igreja, pela orientação dos preceitos 
cristãos emanados da autoridade eclesial. Segundo Georges-Mi-
chel Coissac, importante militante e educador católico, a pri-
meira sessão de “cinema educativo” teria ocorrido em Paris, em 
março de 1899, por iniciativa da “Obra francesa de conferências 
populares”. Mas é também o tempo das universidades populares, 
“grupos laicos de ensino popular de educação mútua”, de organiza-
ção operária, voltados em parte para a educação de adultos – não 
atendida pelo Estado – no ambiente polêmico do famoso caso 
Dreyfus2021. Ou dos Working Men’s Clubs ingleses, centros de en-
tretenimento e cultura operária que vêm desde meados do século 
XIX (Ashplant, 1981), entre muitos outros exemplos.

Assim como o público do cinema constituiu-se como pa-
radigma do público moderno em geral, o cineclube é o modelo 
básico de organização desse público. Por razões que caberia estu-
dar melhor, o leitor, o público de teatro, de dança ou de qualquer 
outra linguagem e atividade artística, não consolidou uma forma 

21 Em julho de 1898, a Liga Democrática das Escolas, e em setembro do mesmo 
ano o Partido de Ação Revolucionária Comunista organizaram conferência e 
manifestações sobre o caso Dreyfus, ilustradas com projeções (como menciona 
Laurent Mannoni, 1993, p. 101-102).
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institucional geral e permanente2122. Como os sindicatos, em re-
lação às categorias de trabalhadores, os cineclubes, desta forma, 
corporificam um paradigma da (e para a) organização do público, 
em suas diferentes comunidades. Dos elementos essenciais de sua 
forma institucional podem ou devem derivar, se adaptar (como 
já acontece com os cineclubes nos diversos momentos, lugares e 
dispositivos tecnológicos), as características de outras formas de 
organização do público: associativismo democrático, ausência de 
finalidade lucrativa, compromisso ético2223. Particularmente gra-
ve, importante e urgente, é o fato de que os cineclubes, mesmo os 
que mais organicamente representam suas comunidades, ainda 
ocupam e exercem um papel extremamente reduzido em relação 
ao público audiovisual, já que não existem, praticamente, formas 
associativas em torno da recepção do cinema comercial e da tele-
visão. Formas coletivas – não necessariamente associativas – em-
brionárias engatinham na rede cibernética do planeta. 

O cinema morreu, viva o cinema

Além de, fundamentalmente, revelar o processo de formação 
e a imbricação do cinema e do cineclubismo, o destaque que escolhi 
para a abordagem histórica neste texto procura salientar pelo me-
nos dois aspectos que julgo importantes para a compreensão e defi-
nição de algumas das tarefas que se colocam para os cineclubes na 
atualidade.  Por um lado, as semelhanças, ou melhor, as associações 

22 O que não quer dizer que elas não existam. Clubes de leitura e bibliotecas co-
munitárias, grupos populares e cooperativas de teatro ou de dança, escolas de 
samba, rodas e tantas outras formas de associação popular em torno de manifes-
tações culturais – assim como as diferentes formas de “redes” de relacionamento 
na internet – também constituem experiências mais ou menos bem sucedidas de 
organização do público. Mas apenas o cineclube consolidou uma forma institu-
cional universal.

23 Ver Macedo, Felipe. 2004. “O que é cineclube”, em http://cineclube.uto-
pia.com.br/, rubrica cineclube.
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possíveis entre o processo de desenvolvimento do “primeiro cinema”, 
à procura da definição e controle do seu mercado pela domestica-
ção da recepção, e os caminhos do audiovisual hoje. Por outro lado, 
a criação da instituição cineclube e de um protocolo cineclubista de 
experiências de apropriação crítica do cinema, hoje bastante “des-
prestigiado” diante de uma onda ideológica liberal e paternalista que 
procura, principalmente, impor o empreendedorismo como opção 
para o associativismo democrático e a dependência do Estado ou da 
empresa em detrimento da organização popular.

Como diz Lacasse2324, o cinema não nasceu mudo, mas em 
meio a narradores, explicadores, conferencistas – e, acrescento 
eu, vaias, conversas, cantorias, manifestações organizadas -, além 
de uma grande intermedialidade com outras formas de expressão, 
como o canto, o teatro, a dança, etc. O público é que foi silenciado, 
à medida que o cinema estabelecia uma narrativa hegemônica. 
Da relação interativa do começo do “cinema”, entre o público e o 
filme, só o cineclube preservou não apenas a oralidade (o debate), 
mas todo um dispositivo ou protocolo de ações de apropriação 
crítica, condição essencial para a superação da perspectiva de do-
minação do cinema comercial e para a construção de uma visão 
própria e crítica, indispensável para a edificação de outro cinema: 
o cinema do público.

O que importa essencialmente na relação entre o público e 
o cinema, são as condições de apropriação crítica, e não o mero 
acesso aos filmes (condição necessária mas insuficiente) que, por 
si, corresponde apenas à necessidade de criação de platéias ou, 
em uma palavra: mercado. A questão da apropriação de conteú-
dos e sentidos, com vias ao desenvolvimento da sua capacidade 
de expressão, é a tarefa mais essencial que se coloca hoje, e desde 
sempre, para o público. E sua ferramenta para tal é o cineclube.

O dispositivo ou a instituição cinematográfica que se consolidou 
principalmente ao final dos anos 20 e com a implantação do som, e que 

24 Lacasse, Germain. 1998. “Du cinema oral au spectateur muet”, em Cinémas, vol. 9 n. 1
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foi objeto da maior parte dos estudos cinematográficos até hoje, morreu. 
O cinema “literário”, linear, cuja recepção se dava na tela do cinema, com 
a atenção exclusiva do espectador, não existe mais. A relação preponde-
rante não é mais a do cinema, mas do audiovisual – como conjunto de 
formas de difusão e recepção, muitas ainda em desenvolvimento. De fato, 
ao tentar rentabilizar e controlar essas formas de difusão e recepção, que 
são ao mesmo tempo segmentos e mercados, o audiovisual recoloca vá-
rias questões que, de forma semelhante, existiram nos primeiros tempos 
do “cinema”: intermedialidade, direitos patrimoniais, etc. E, inclusive, o 
lugar e o papel (e a linguagem2425) do cinema “em sala”. 

É uma verdadeira luta de classes entre o público e as cor-
porações planetárias de comunicação e entretenimento, que tem 
mais de um aspecto em comum com as batalhas que aconteceram 
nos nickelodeons e nos primeiros cineclubes. A mais visível dessas 
batalhas é a disposição do público, em todo o mundo, de aces-
sar, copiar e interagir livremente com conteúdos audiovisuais, e 
as tentativas de repressão e controle dessas ações por parte das 
empresas de “comunicação”, entidades de classe patronais e orga-
nismos governamentais. 

Essa disputa revela a existência de fragilidades e oportuni-
dades, geradas inclusive nas tentativas de compreensão e controle 
dos novos mercados. Um exemplo bem claro é o do abandono 
relativo do mercado exibidor. Na procura da rentabilidade maior 
entre os segmentos do público de cinema de maior poder aquisi-
tivo, assim como pelo controle da articulação entre os diferentes 
mercados (ou “janelas”: do DVD, tevê a cabo, tevê aberta, etc), o 
cinema hoje, particularmente (mas não exclusivamente) nos paí-
ses menos desenvolvidos, abandonou a grande maioria da popu-
lação. Portanto, outra tarefa fundamental para o público é a ocu-

25 O que André Gaudreault e Tom Gunning identificaram como cinematografia de 
atrações nas primeiras décadas do cinema, ocupa cada vez mais a narrativa do 
espetáculo cinematográfico, enquanto nos videogames parece ocorrer a tendên-
cia inversa, o aumento da narratividade.
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pação e a organização desse espaço audiovisual – que no Brasil é 
da ordem de 90% da população – em função dos interesses e das 
necessidades do público. O cinema morreu, viva o novo cinema!

Ocupar e reorganizar o espaço audiovisual
 
Se o cineclube é a instituição do público, é preciso assumir essa 

condição em sua plenitude. Ou seja, o cineclube é uma instituição fun-
damental da sociedade democrática, não é uma atividade “filantrópi-
ca”, “experimental”, “juvenil”, “amadora” (as aspas indicam o emprego 
de um sentido pejorativo, de coisa de caráter especial, carente ou exó-
tica, e principalmente desimportante) que se inclua entre as ações de 
beneficência ou assistência social. Não, o público é a maioria absoluta 
da população, e é hoje categoria central no processo social, para a re-
produção ou para a transformação das relações sociais. A ação cine-
clubista é central e essencial para a sociedade audiovizualizada. Se o 
audiovisual é central no processo político e social contemporâneo, a 
instituição audiovisual do público tem que ocupar uma posição central 
na organização desse público.  E na política pública, como na “política 
popular”, para o audiovosual.

O cineclube deve estar presente em todas as comunidades e ter 
organização e meios para cuidar dessa intermediação do público e do 
audiovisual. Em todas as cidades, em todos os bairros das cidades um 
pouco mais importantes, em todo tipo de aglomeração campesina, nas 
unidades industriais e comerciais importantes, em todas as associações 
profissionais e organizações de interesses comuns, e sobretudo nas ou 
com as escolas de todos os níveis, deve se organizar um cineclube. 

Esse processo, que é responsabilidade essencialmente do público, 
deve obrigatoriamente (por meio de lei e disposição orçamentária) ser 
reconhecido e estimulado pelo Estado, em todos os níveis (federal, es-
tadual, municipal, e agências, organismos e programas estatais nos três 
níveis). De fato, sem querer prejudicar qualquer conquista já obtida pe-
los setores da produção, o investimento governamental na constituição 
de organizações do público audiovisual é (ou melhor, seria) a política 
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mais consistente para a criação de um ciclo econômico sólido e efetivo 
para a produção e exibição da produção audiovisual. 

Mas, do reconhecimento de que cabe essencialmente ao público 
a responsabilidade de se organizar, decorre a compreensão de que esse 
processo não pode depender exclusivamente do poder público ou de 
qualquer outro poder. Assim, por princípio e de uma maneira geral, 
os cineclubes devem ser auto-sustentáveis, estruturados em função do 
apoio e da autoconsciência de suas comunidades, evidentemente em 
articulação com políticas públicas e/ou privadas de fomento, apoio e 
outros patrocínios. Sustentabilidade é sinônimo de independência; o 
contrário leva necessariamente à dependência e/ou subordinação. 

No Brasil, particularmente, elementos do protocolo cineclubista, 
justamente referentes à sustentabilidade de suas ações, caíram prati-
camente em desuso: a gestão de associados contribuintes (elemento, 
aliás, importante, senão essencial, na própria organização da democra-
cia interna do cineclube); a cobrança de taxas de manutenção em suas 
atividades (até mesmo a contribuição voluntária, “passar o chapéu”, 
virou raridade); a promoção de ações de financiamento, como rifas, 
“bailinhos”, etc... Mesmo os cineclubes que já tenham apoios devem 
ter ou criar essa condição de independência, sob pena, justamente, de 
orientarem sua ação em função dos limites estabelecidos pelo “patro-
cinador”. E, convenhamos, os recursos hoje atribuídos aos cineclubes, 
seja pelo governo federal e por alguns poucos estados, são muito mo-
destos e limitados.

Tarefas cotidianas e permanentes

Como instituição audiovisual da comunidade, ao cineclube 
se colocam inúmeras responsabilidades, na perspectiva de apro-
priação do imaginário coletivo – e em função das oportunidades 
históricas a que nos referimos. Cineclube não é apenas exibição 
de filmes (o que poderia colocá-lo muito próximo do mero for-
mador de platéias), mas apropriação do audiovisual em todas as 
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suas dimensões. Destas dimensões, saliento algumas de imediato 
que, na prática, se confundem e se completam:

A exibição como ato de cultura: o tratamento do cinema e 1. 
das suas obras individuais como um valor artístico e cultu-
ral em si, permanente, não perecível. Como instrumento de 
formação: o filme como veículo transversal na abordagem de 
segmentos do conhecimento (o próprio cinema, literatura, 
história, geografia, dança, etc); na abordagem da experiência 
coletiva (saúde, civismo, segurança...), e na construção da 
identidade (autoconhecimento da vida comunitária, sua his-
tória, etc). Como instrumento de informação: o audiovisual 
– cinema, tevê, internet, etc - como mediação e socialização, 
a crítica da imprensa e da informação em geral. Como ins-
trumento de intercâmbio com outras comunidades, de todo 
o mundo. 
O debate como instrumento convivial de compreensão e for-2. 
mação, através do compartilhamento das experiências do 
público. O cineclube não ensina nem “alfabetiza” o olhar. O 
público já nasceu na frente da televisão e se socializa princi-
palmente através das mídias audiovisuais. O “debate” – in-
ventivo, informal – propicia e favorece a troca de experiên-
cias pessoais e comunitárias com vistas ao reconhecimento 
e construção coletiva da visão de mundo, dos interesses e 
identidade do público. Assim como das subjetividades in-
dividuais dos participantes. Acredito que toda pretensão de 
“ensino” de como ver ou entender um filme, além de vã, é 
autoritária. Ou como disse Paulo Emílio Salles Gomes (em 
referência cuja fonte perdi):
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“É preciso não ser professor para hoje acreditar na didática. Trans-
missão de conhecimento é uma besteira. O conhecimento é uma 
conquista, uma experiência, a ligação de uma série de coisas que 
acontecem. O que o sujeito pode tentar é criar uma atmosfera para 
que as coisas surjam e que as pessoas aprendam.”

A atividade cineclubista como espaço de convivência e iden-3. 
tidade. O cineclube precisa ter (quando possível, como meta) 
uma sede2526. Um espaço de projeção de qualidade, com con-
forto. Deve ter espaço de convívio (sala de estar, barzinho, 
para material de leitura, jogos, televisão, computador...) e de 
aprendizado (bibliofilmoteca-arquivo da comunidade, espa-
ço de montagem e produção), promovendo festas, saraus, 
leituras, cursos, oficinas, etc. O cineclube também precisa 
construir um espaço virtual de interação e convívio, que não 
exclui formas individualizadas de fruição audiovisual – mas 
interconectadas num nível de diálogo e compartilhamento 
da(s) experiência(s).
A atividade cineclubista como tessitura de relações e insti-4. 
tuições comunitárias. O cineclube deve interagir2627 com as 
demais instituições e iniciativas importantes da comunida-
de, reforçando-se mutuamente nessa ação. A escola me pa-
rece a mais importante dessas instituições. Outras iniciativas 
culturais também me parecem prioritárias, isto é, a sinergia 
com grupos de teatro, de dança, de leitura, etc, que existam 
ou possam ser incentivados na comunidade. Essas inicia-
tivas e suas diferentes práticas e linguagens podem ser in-

26 Nos dias de hoje, toda comunidade, sem exceção, deve ter um espaço cultural de 
referência, um ou mais centros culturais. Conforme a situação local, as iniciativas 
comunitárias podem ter seus próprios espaços ou compartilharem instalações e 
equipamentos.

27 Paulatinamente, na medida de suas possibilidades; no ritmo, direção e limites 
ditados pela decisão consciente da comunidade (dos membros ou associados) e 
em função de seus interesses; e preservando sua independência.
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corporadas nas atividades do cineclube em diferentes níveis 
Mas nenhum outro campo está excluído, a juízo da delibe-
ração do cineclube: hospitais, igrejas, comércio, segurança... 
A organização de atividades voltadas para a organização e 
autoformação de segmentos das comunidades em que tais 
casos se aplicam, também é muito importante: crianças, jo-
vens, mulheres, homens, certas faixas etárias, subgrupos de 
interesses: política, esporte, literatura, história do cinema... 
Cineclubinho, teleclube, videoclube, netclube, etc.
O cineclube como arquivo da comunidade. As cinemate-5. 
cas nacionais consolidaram como missão a preservação da 
memória audiovisual “nacional”. Isto significa preservar, a 
custos com que só o Estado pode arcar, prioritariamente os 
filmes “mais importantes” (sobretudo de longa-metragem) e 
outros documentos da produção audiovisual mais relevan-
tes ou mais ameaçados. No entanto, atualmente a produção 
audiovisual cresce exponencialmente, e se alastra pela so-
ciedade, em documentos locais, familiares, etc. Não há mais 
limite para essa documentação e memória da sociedade. Sua 
preservação em um único arquivo é impossível. Portanto, 
como instituição audiovisual da comunidade, deve caber ao 
cineclube (e para isso deve receber formação e recursos, em 
convênio com instituições públicas e privadas) a salvaguar-
da da memória e, consequentemente, a preservação da(s) 
identidade(s) da comunidade. Acrescente-se que a memória 
das comunidades, dos segmentos menos privilegiados da 
população não é, hoje, valorizada e preservada, e que isso é 
igualmente parte fundamental do processo de apropriação 
do imaginário e autoconsciência popular. E vale lembrar que 
a idéia de colecionar e preservar é essencialmente de origem 
cineclubista: praticamente todas as cinematecas do mundo 
evoluíram a partir de cineclubes. Evidentemente, na medi-
da do possível, esse arquivo deve ser disponibilizado para a 
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comunidade, na sede do cineclube e através de empréstimo 
(com taxa de manutenção, lembro).
O cineclube como produtor coletivo de um 6. cinema do 
público. Os filmes têm como produtor (no sentido de 
quem decide, possibilita e organiza – todas as três ope-
rações - a realização de um filme): o grande capital – no 
modelo Hollywood, Globofilmes, etc - ou o empreen-
dedor mais ou menos independente (frequentemente o 
chamado cinema de autor), além do Estado, quando este 
exerce um direcionamento artístico e/ou ideológico - se-
não caímos nas alternativas anteriores. O que chamo de 
cinema do público é quando essa tríplice responsabilida-
de recai sobre a instituição da comunidade, o coletivo do 
cineclube. A criação de um novo cinema, ancorado numa 
organização alternativa (no sentido de alternativa históri-
ca a que me referi antes) da economia do ciclo produção-
distribuição-exibição (ou consumo) tem por base o cine-
clube, o público organizado. Nesse sentido, a produção 
é igualmente uma meta fundamental para os cineclubes. 
Na acepção de instituição da comunidade (não impor-
tando, portanto, se o roteiro ou a direção são individuais), 
os projetos e os esforços são decididos de forma coletiva e 
democrática, e tendem a responder (não necessariamente 
de maneira estrita ou mecânica) aos interesses e necessi-
dades da comunidade. Com a facilidade relativa de pro-
dução que existe atualmente, a produção de um cineclube 
pode evoluir da documentação da história e da vida da 
comunidade em todos os níveis (elemento fundamental 
na recuperação da memória e construção da identidade 
da comunidade), até produções mais complexas e ambi-
ciosas, ficcionais ou não.
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À guisa de conclusão

O momento histórico crítico que atravessamos, marcado pela 
intensa mediatização das relações sociais, tem características bastante 
próprias no Brasil atual. Acredito que estas características se apresen-
tam sobretudo como uma oportunidade inédita para a construção de 
uma sociedade mais justa e democrática, e para a apropriação e em-
prego das potencialidades de expressão e comunicação audiovisual 
num sentido criativo e transformador, e não como o instrumento de 
dominação, alienação e homogeneização que tem sido seu papel desde 
a institucionalização do cinema comercial e hegemonia do audiovisual 
hollywoodiano.

A educação, entendida essencialmente como processo de autofor-
mação, de construção de uma consciência social capaz de construir uma 
alternativa histórica transformadora, constitui a prática, o caminho e a 
base mais segura e eficiente para o aproveitamento dessa oportunidade. 

No terreno do audiovisual, os cineclubes constituíram-se 
historicamente como a instituição do público. Depois de uma 
trajetória extremamente acidentada – de momentos brilhantes 
e refluxos sombrios - os cineclubes encaram hoje o desafio de 
conseguir levar esse papel de forma de organização do público à 
sua conseqüência necessária e mesmo indispensável: consolidar-
se como instituição de e em todas as comunidades da sociedade, 
operando de forma associativa e democrática todos os aspectos e 
potenciais do audiovisual. Da recepção como elemento de desen-
volvimento da experiência e da consciência individual e coletiva; 
da produção, como forma de conhecimento, reflexão, memória 
e expressão do público; da circulação ou difusão desses saberes 
como instrumento intercâmbio, de adição social de capital cultu-
ral e de tessitura de relações, práticas e instituições mais amplas, 
base de intermediação e mediatização de um poder político mais 
democrático e direto, como indicam e permitem os recursos tec-
nológicos e audiovisuais em desenvolvimento.

 





Carta dos Direitos do Público ou “Carta de Tabor”

A Federação Internacional de Cineclubes (FICC), organiza-
ção de defesa e desenvolvimento do cinema como meio cultural, 
presente em 75 países, é também a associação mais adequada para 
a organização do público receptor dos bens culturais audiovisuais.

Consciente das profundas mudanças no campo audiovisual, que 
geram uma desumanização total da comunicação, a Federação Inter-
nacional de Cineclubes, a partir de seu congresso realizado em Tabor 
(República Tcheca), aprovou por unanimidade uma

Carta dos Direitos do Público

Toda pessoa tem direito a receber todas as informações e co-1. 
municações audiovisuais. Para tanto deve possuir os meios 
para expressar-se e tornar públicos seus próprios juízos e 
opiniões.
Não pode haver humanização sem uma verdadeira comuni-
cação.
O direito à arte, ao enriquecimento cultural e à capacidade de 2. 
comunicação, fontes de toda transformação cultural e social, 
são direitos inalienáveis.

Anexo
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Constituem a garantia de uma verdadeira compreensão en-
tre os povos, a única via para evitar a guerra.
A formação do público é a condição fundamental, inclusive 3. 
para os autores, para a criação de obras de qualidade. Só ela 
permite a expressão do indivíduo e da comunidade social.
Os direitos do público correspondem às aspirações e possi-4. 
bilidades de um desenvolvimento geral das faculdades cria-
tivas. As novas tecnologias devem ser utilizadas com este fim 
e não para a alienação dos espectadores.
Os espectadores têm o direito de organizar-se de maneira 5. 
autônoma para a defesa de seus interesses. Com o fim de 
alcançar este objetivo, e de sensibilizar o maior número de 
pessoas para as novas formas de expressão audiovisual, as as-
sociações de espectadores devem poder dispor de estruturas 
e meios postos à sua disposição pelas instituições públicas.
As associações de espectadores têm direito de estar associa-6. 
das à gestão e de participar na nomeação de responsáveis 
pelos organismos públicos de produção e distribuição de es-
petáculos, assim como dos meios de informação públicos.
Público, autores e obras não podem ser utilizados, sem seu 7. 
consentimento, para fins políticos, comerciais ou outros.  
Em casos de instrumentalização ou abuso, as organizações 
de espectadores terão direito de exigir retificações públicas 
e indenizações.
O público tem direito a uma informação correta. Por isso, 8. 
repele qualquer tipo de censura ou manipulação, e se organi-
zará para fazer respeitar, em todos os meios de comunicação, 
a pluralidade de opiniões como expressão do respeito aos in-
teresses do público e a seu enriquecimento cultural.
Diante da universalização da difusão informativa e do espe-9. 
táculo, as organizações do público se unirão e trabalharão 
conjuntamente no plano internacional.
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As associações de espectadores reivindicam a organização de 10. 
pesquisas sobre as necessidades e evolução cultural do público.
No sentido contrário, opõem-se aos estudos com objetivos 
mercantis, tais como pesquisas de índices de audiência e 
aceitação.

Tabor, 18 de setembro de 1987
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“[...] o cinema, no Brasil, segue um modelo elitista, excludente e alie-
nante. Que em nada contribui para o desenvolvimento do País e do seu 
povo. E tem como corolário fundamental a expulsão da maior parte do 

cinema brasileiro das telas brasileiras, do imaginário brasileiro e da 
formação contínua de nossa identidade cultural. A vocação dos cineclu-

bes brasileiros é contrapor-se a esse modelo”.  

Felipe Macedo

As experiências aqui narradas nasceram da necessidade de ocupa-
ção do espaço formal da Escola e dos outros espaços de Educação não 
escolares com a questão audiovisual, através de exibições de cinemato-
grafias diversas sob o viés da formação cineclubista visando a produção 
de novos olhares e a organização do público a partir de uma visão coleti-
va e democrática,  propiciando assim, debates sobre as realidades locais e 
nacional com o objetivo de transformação social e cultural.

1 Cineclubista, produtor cultural, médico e professor universitário (UFES).Presi-
dente do Conselho Nacional de Cinelcubes Brasileiros, Vice Presidente da Fe-
deração Internacional de Cineclubes e Membro do Conselhoda Secretaria do 
Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil.

2 Mestre em Educação e professora da UFES (Universidade Federal do Espíri-
to Santo), cineasta, produtora e realizadora de curtas-metragens, diretora da 
ABD-ES e Nacional, organizadora das mostras Produção Independente, de 
Vitória, ES, e diretora de Memória do Conselho Nacional de Cineclubes. 

CAPÍTULO 3

O Audiovisual e o Público na 
Educação - cineclubismo, 

cinema e comunidade
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No século XXI não se pode mais pensar a civilização sem a pre-
sença do audiovisual e suas novas mídias como práticas discursivas que 
conformaram a percepção do homem sobre o mundo, sobre si no mun-
do e sobre suas relações com o outro. 

Os meios audiovisuais estão tão entramados na vida da contempora-
neidade que a sua presença massiva na vida cotidiana passou por uma na-
turalização, no entanto, os veículos de comunicação, difusão e informação 
audiovisuais passaram por mudanças tais desde o surgimento do cinema 
que foram decisivas para a transformação da sociedade, do homem e da 
sua percepção, assim como da sua forma de narrar a si mesmo. 

Com o desenvolvimento das tecnologias de produção e difusão 
de imagens e sons, os meios audiovisuais tiveram um desenvolvimento 
e uma multiplicação de seus usos no dia-a-dia, hoje, até os telefones 
celulares já deixaram de ser apenas meios de conversa à distância, cap-
tando, gravando e transmitindo dados, fotos, imagens e sons, estamos 
nos encaminhando para uma convergência de mídias que já provoca 
mudanças em todas as formas de comunicação. Todas essas transfor-
mações tecnológicas têm modificado a forma como os roteiros da con-
temporaneidade têm sido traçados.

Paralelamente ao desenvolvimento tecnológico, ocorreram gran-
des transformações sociais e culturais e o homem contemporâneo se vê 
submergir em uma enxurrada de imagens e sons, contraditoriamente, 
tem pouco acesso ou controle sobre os mesmos, ou sobre a constituição 
de sua própria subjetividade conformada através da narração constante 
por meio dos discursos aos quais está sujeito. Um mosaico construído 
com os fragmentos audiovisuais da civilização é a paisagem na qual nos 
movemos velozmente.

“O homem do século XX jamais seria o que é se não tivesse entrado 
em contato com a imagem em movimento, independentemente da 
avaliação estética, política ou ideológica que se faça do que isso 
significa. [...] não apenas transformou a maneira como se dá a 
criação, mas, também, a maneira como os seres humanos percebem 
a realidade” (DUARTE, 2002, p. 18).
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Os processos educacionais e a construção da realidade 
 
No cenário que se configura a partir dessa imersão em um mun-

do tomado pelas narrativas audiovisuais, uma pergunta que se pode 
fazer é até que ponto os processos de aprendizagem engendrados pela 
Educação são também, processos de conformação do sujeito e, como 
podemos influir nesses processos para transformar a realidade. Mu-
dando a forma como se dão os processos educacionais, tanto quanto 
mudando nossas visões de mundo sobre quem somos, e sobre onde 
podemos ir e ainda, sobre quem podemos ser, ultrapassamos as forma-
tações que nos sujeitam a sermos o que somos. Nos tempos atuais, as 
práticas educacionais não parecem dar conta das transformações ve-
lozes tanto dos sujeitos imersos nessas práticas, quanto dos processos 
de aprendizagem. É através das possibilidades de escolhas a que se tem 
acesso, que se pode decidir o que se pode ser e o que se pode saber ou 
até onde se pode ir.

“Os defensores dos Estudos Culturais têm fortemente argumentado 
que o papel da cultura na mídia, incluindo o poder dos meios de 
comunicação de massa, com seus massivos aparatos de representa-
ção e sua mediação do conhecimento, é central para compreender 
como a dinâmica do poder, do privilégio e do desejo social estrutura 
a vida cotidiana de uma sociedade. [...] enfatizam o estudo da lin-
guagem e do poder, particularmente em termos de como a lingua-
gem é usada para moldar identidades sociais e assegurar formas 
específicas de autoridade” (GIROUX, 1995, p. 90; 95; 96).
 
Perceber o caminho histórico de formação de subjetivações é 

perceber até que ponto estamos inseridos nessa rede e também como 
podemos romper com esse processo. Processo que está relacionado a 
saber o que “sou-no-mundo”, como posso fazer para “deixar de ser” e 
o que fazer para me tornar o que “quero ser”, qual é o limite entre um 
e outro é o ponto que deve ser focado para encontrar brechas para as 
experiências em Educação que buscam a construção de uma narrativa 



60

CINECLUBE CINEMA E EDUCAÇÃO

própria como uma invenção de si no mundo e para a organização do 
público com vistas à transformação social. 

Educação e audiovisual: protagonismo e resistência 

A Educação e os meios audiovisuais podem co-existir em uma mes-
ma atividade cultural e, ainda buscar o entendimento de como se dá o 
desenvolvimento particular de um fazer audiovisual como teoria e prática 
educacional voltada para a transformação de seus participantes. Estão ins-
critas aqui, as ações que podem tornar mais claras as reflexões sobre o cru-
zamento das várias diferenças culturais que perpassam um determinado 
grupo imerso em sua realidade social, visando o seu auto-reconhecimento, 
a partir da tomada de responsabilidade na condução de suas histórias 
como protagonistas, na construção e afirmação dessas diferenças através 
da construção de narrativas próprias como identidades culturais múltiplas 
e como forma de resistência cotidiana, nas várias etapas da realização au-
diovisual, seja na produção, na difusão ou na organização do público em 
torno da recepção de imagens e sons calcadas na diversidade.

Desta forma, a princípio, interessa mais colaborar na realização 
do trabalho de intervenção audiovisual, procurando contribuir na qua-
lificação dos discursos e das práticas dos envolvidos no processo de 
construção da realidade, através da produção de narrativas, a partir 
das histórias e vivências dos participantes dos processos de formação, 
visando que se descubram protagonistas das suas realidades e tenham 
interesse em ocupar os espaços disponíveis e/ou criados para a difusão 
das suas visões de mundo e de si próprios.

Objetivos gerais 
 
A partir da parte prática de um projeto que inclua o audiovisual 

na Educação, através da implantação de cineclubes em comunidades 
diversas: nas escolas, ou em experiências de Educação não-formal, é 
possível refletir como, ao entrar em contato estreito com os meios de 
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produção e difusão audiovisual, esses participantes podem quebrar 
barreiras no trato com a técnica e a linguagem propiciando um diálogo 
teórico-prático e a reflexão sobre a construção de uma auto-imagem 
transformadora, assim como a descoberta e a valorização das diferen-
ças na construção de suas identidades culturais no seu meio social, 
além das possibilidades de interferência na realidade, através de pro-
dutos culturais oriundos de suas experiências de vida. 

Objetivos específicos
 
Entre os objetivos específicos para a realização de uma ação au-

diovisual nas práticas de Educação, podem ser destacados:
Criar possibilidades de apropriação de técnicas e formas nar-1. 
rativas audiovisuais e de reconhecimento como protagonis-
ta/autores de construção de narrativas próprias, assim como 
da própria realidade através de implantação de experiências 
audiovisuais em educação não escolar e/ou no universo da 
escola oferecidas a partir de oficinas de formação cineclu-
bista e de realização audiovisual, visando à ação integrada 
de seus parceiros: Escola, comunidade e instrutores para a 
transformação social e cultural, assim como para a organi-
zação do público.
Realizar produtos audiovisuais obedecendo a todas as suas 2. 
etapas: da pré-produção até a sua difusão, com os parceiros 
do projeto como co-autores, a partir de suas referências de 
vida, visando o conhecimento da técnica e das formas nar-
rativas audiovisuais e o reconhecimento de si mesmos como 
protagonistas/autores, não só no universo audiovisual, como 
no de suas próprias realidades.
Investigar como esse processo de construção audiovisual gera 3. 
ganho nas condições de ensino-aprendizagem propiciando a 
construção de subjetividades capazes de influir na rede cul-
tural e social e possibilidades de transformação social.
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 Com o processo de apropriação, da linguagem e narrativas 
através da formação cineclubista e dos meios e tecnologias do fazer 
audiovisual, os participantes das oficinas se apropriam também da 
construção de sua própria subjetividade, através da invenção de si na 
produção e difusão de seus produtos audiovisuais transformando esse 
processo em construção de conhecimentos de si e do mundo.

Questões metodológicas
 
Na produção audiovisual e na experiência cineclubista engendra-

das através de uma práxis educacional de contornos democráticos e 
plurais, é preciso levar em consideração algumas questões inerentes a 
sua metodologia de implantação, como a contradição de estar no cam-
po de estudo e ter que se opor a esse estado como um distanciamento 
ao ver-se em meio a uma relação assimétrica permeada de poder entre 
quem filma e é filmado, entre quem detém os meios de produção e 
o conhecimento do fazer cinematográfico e quem não os detém, en-
tre quem conhece as formas narrativas e a linguagem cinematográfica 
construída ao longo de mais de um século e quem não tem o domí-
nio teórico-prático da atividade. Como levar esse processo de forma 
coletiva e democrática, sem impor uma visão de mundo ao se tentar 
desmontar outras visões também impostas? 

É, talvez, no processo do encontro entre culturas diversas que 
leva a mudanças e transformações de todos os lados e trabalha com a 
questão das representações e da criação de narrativas próprias.

Sendo assim, ao pensarmos em um projeto que inclua o audiovi-
sual na Educação, tanto escolar como nas experiências não-formais, a 
implantação de cineclubes como núcleos de produção, difusão e pes-
quisa audiovisual nesses espaços, torna-se fundamental como forma de 
mobilização social na organização do público e construção de narrati-
vas que incluam e respeitem a diversidade cultural brasileira e que des-
construam as visões culturais que nos tem sido impostas há décadas. 

Sendo assim, as reflexões acerca da trajetória destas três ex-
periências:
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A pesquisa desenvolvida por Saskia Sá, como objeto de estu-
do junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), 
na linha de Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES): “A narração de si 
como fabulação da diferença em objetos audiovisuais: experiências 
em educação através da formação cineclubista e da produção de 
auto-documentários”. 

A realização de oficinas de formação cineclubista em escolas 
da rede municipal de ensino do município de Vila Velha... 

A realização de oficinas para o programa Cine Mais Cultura, 
visando a implantação de “Cines”, das quais o Conselho Nacional 
de Cineclubes – CNC participou, tanto na construção dos conte-
údos, quanto na realização das oficinas... 

Neste contexto, de experiências que trazem em comum a implan-
tação de atividades de formação cineclubista, faz-se necessário consi-
derar como se processa a constituição das trajetórias de vida, sempre 
inacabadas e provisórias, para conceituar o que entendemos ser a edu-
cação como a fabulação das vidas dos indivíduos para potencializar 
assim, a valorização da diferença e dos conhecimentos produzidos 
durante o processo de introdução do audiovisual na Educação através 
desta perspectiva. 

Considerou-se desse modo, a constituição dos participantes das 
três experiências relatadas em personagens/protagonistas das suas 
próprias histórias ao utilizarem-se do meio audiovisual e das técnicas 
digitais, das formas narrativas do cinema, da comunicação como um 
direito de livre expressão e da narração da ficção de si no mundo como 
estratégia e condição de afirmação da diversidade, principalmente 
através da experiência cineclubista do ver e pensar cinema e do fazer 
audiovisual como forma de auto-narrativa visando a desconstrução de 
identidades cristalizadas por inúmeras conformações, muitas vezes en-
gendradas pelo discurso audiovisual alienígena e naturalizado em que 
os indivíduos se encontram imersos na contemporaneidade.

Segue abaixo o primeiro relato sobre a pesquisa desenvol-
vida por Saskia Sá, como objeto de estudo junto ao Programa de 
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Pós-Graduação em Educação (PPGE), na linha de Diversidade e 
Práticas Educacionais Inclusivas da Universidade Federal do Es-
pírito Santo (UFES): “A narração de si como fabulação da diferen-
ça em objetos audiovisuais: experiências em educação através da 
formação cineclubista e da produção de auto-documentários” 

Esta pesquisa foi realizada junto aos jovens do grupo de mídia em um 
bairro periférico da Grande Vitória no Espírito Santo, em uma experiência 
em educação não formal compartilhada através dos meios audiovisuais. 

Ao escolher o caminho trilhado, procurei buscar linhas teórico/prá-
ticas que orientassem minha prática educacional a partir do foco da diver-
sidade e da construção do conhecimento como prática da diferença através 
da apropriação dos elementos audiovisuais sob a ótica cineclubista. Nesse 
contexto, as discussões sobre a narrativa e a prática audiovisual - mais es-
pecificamente sobre as formas do cinema de não-ficção - e a possibilidade 
de trabalhar junto aos jovens da comunidade de um bairro considerado 
violento e periférico, com o suporte do projeto de mídia do Grupo Olho da 
Rua, fizeram-me perceber que essa opção por um projeto de educação em 
um ambiente fora da escola se deu por considerar que o aprender acontece 
nos tempos/espaços em que os indivíduos estão sob o constante efeito de 
interações e conformações mútuas pelas práticas discursivas que operam 
na construção de si e da realidade. considerando ainda, que os meios au-
diovisuais constituem a vida cultural na contemporaneidade.

O fazer audiovisual engendra a criação de uma auto-imagem 
importante para quem dele participa e detém os meios de produção 
e difusão para construir, criar, inventar, projetar e difundir a própria 
diferença na invenção da realidade. Através do audiovisual as pessoas 
podem se inventar como protagonistas de sua própria realidade, per-
cebendo que, ao manipular a imagem e o som, elas também manipu-
lam as condições de transformação de realidades dadas como objeti-
vas, exteriores e imutáveis a elas. Esse acontecimento se dá através de 
experiências de uma educação onde as diferenças possam se inserir 
no corpo da vida. Sendo assim, se torna necessário viver essa aventura 
compartilhada através de um processo de educação imbricado de todos 
os elementos presentes nas questões do pensar e do fazer audiovisual, 
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entre elas a experiência cineclubista de ver e discutir filmes e a de rea-
lizar seus próprios produtos audiovisuais.

Entre os objetivos específicos, inicialmente tinha interesse em:
- Analisar as possibilidades de apropriação de técnicas e formas 

narrativas audiovisuais (especificamente do produto de não ficção) 
através da prática de formação cineclubista em um curso sobre o cine-
ma de não ficção. 

Avaliar a possibilidade do reconhecimento dos participan-• 
tes como protagonista/autores de seus auto-documentários a 
partir de suas realidades e da construção de narrativas de si 
através de uma experiência em educação não escolar.
Realizar um vídeo-documentário obedecendo a todas as • 
suas etapas, da pré-produção até a edição, em parceria com 
os participantes do projeto como co-autores em um auto-do-
cumentário, visando o conhecimento da técnica e das formas 
narrativas audiovisuais.
Investigar como o processo de construção dos auto-docu-• 
mentários gera experiência de educação propiciando a cons-
trução de subjetividades capazes de influir na rede cultural e 
social em que estão imersos os jovens do projeto.

Uma questão que senti necessidade de esmiuçar mais foi a da 
narrativa e de como ela pode ser vista pelas diversas linhas conceituais 
ao se pensar o cinema como atividade de criação de si no mundo. 

A partir desta possibilidade do cinema como invenção de si no 
mundo, pude notar as transformações que se deram com alguns partici-
pantes do projeto, principalmente uma das jovens, como percebi ao ana-
lisar suas falas no vídeo resultante do projeto. Ela se narra enquanto pro-
cura narrar os rumos que o seu processo de auto-documentação tomou 
durante a escolha do tema do seu auto-documentário, no qual ela passou 
por várias fases em que o tema recorrente da prisão de sua mãe foi sendo 
transformado por ela enquanto ela também se criava nesse processo.
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“[...] Antes de tudo isso acontecer (a prisão de sua mãe), a minha 
mãe era pra mim, tudo. Eu tive oportunidade de fazer o curso de 
vídeo, de auto-documentário, aí eu comecei a pensar muito sobre 
isso, sobre a minha relação com a minha mãe, sobre coisas que 
poderiam servir pra me auto-documentar”.

A experiência de se narrar através de auto-documentários constitui 
uma possibilidade de fissura de identidades cristalizadas que podem se 
romper e abrir para inúmeras fabulações de si-no-mundo. Vimos assim, 
como os aspectos da narrativa do filme de não ficção também contri-
buem como prática discursiva de conformação da realidade em um jogo 
que vai também conformando os indivíduos que estão imersos nessas 
realidades produzidas pelos meios audiovisuais em nosso tempo. Desse 
modo, a junção entre o cinema e a Educação, não como simples aquisição 
de conteúdos audiovisuais, como meio didático nas escolas, mas como 
formação e desconstrução de subjetividades e identidades, torna-se ain-
da mais urgente na contemporaneidade, pois a forma como contamos 
nossa história, a forma de se contar a si e ao seu tempo é a questão tam-
bém, de formatar os indivíduos deste tempo-espaço.

Na contemporaneidade, imersos no caos audiovisual, com o desen-
volvimento de tecnologias e de uma interatividade cada vez mais acentuada, 
vemos cair por terra inúmeras visões de vida. O horizonte se liquefaz em pos-
sibilidades que acabam se tornando também possibilidades de vida coletivas, 
mas um coletivo diferente, entramado na rede mundial e muitas vezes virtual, 
onde as identidades se fazem e se desfazem ao descristalizarem-se as noções 
pré-concebidas pelas quais temos sido circunscritos nos últimos séculos.

Em um mundo interativo e conectado, não se pode mais pensar em 
termos de uma espectatorialidade passiva frente às telas da modernidade: o 
cinema e a televisão, sob pena de cristalizarmos uma situação de imobilidade 
e dependência. As possibilidades são potencializadas a partir de interferên-
cias na rede e é a partir de diferenças e descontinuidades que as comunidades 
virtuais ou locais são criadas e se desmancham. A experiência cineclubista 
onde se criam comunidades que se organizam em torno da experiência de 
ver e discutir filmes, que neste processo, escolhem aquilo que querem ver e 
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discutir a partir das suas próprias realidades, pode propiciar uma vivência 
democrática de aprendizagem e de possibilidade de exercer seus direitos à 
comunicação e à livre expressão. Não vivemos mais no mundo da audiên-
cia passiva, é através da interação com diferentes identidades móveis que são 
criadas a todo o momento, que as diferenças se mobilizam continuamente 
para se constituírem em torno de diversidades que passam pela manipulação 
de imagens e sons digitais através das redes conectadas pelo planeta.  

Segue o relato da segunda experiência:
O projeto Cineclubismo na Educação tem como objetivos;

Disponibilizar ferramentas ao educador para compreender 1. 
o processo audiovisual, encontrar seus múltiplos “usos” na 
ação educadora e apropriar-se dos conteúdos técnicos e me-
todológicos da linguagem audiovisual, do “fazer”;
Desmistificar a linguagem audiovisual através de oficinas de 2. 
produção e realização audiovisual para alunos e professores, 
que resultaram na realização de curta metragens documen-
tais acerca das realidades locais e de curtas de animação;
Proporcionar as condições para a organização dos alunos 3. 
através do audiovisual, implementando oficinas de formação 
cineclubista e equipando as escolas com os equipamentos 
necessários à exibição e à realização audiovisual, que resulta-
ram na implantação de cineclubes nas escolas;
Contribuir para o aprofundamento da relação escola-comu-4. 
nidade; através de sessões dos cineclubes escolares abertas às 
comunidades onde estão inseridas, seguidas de debates.

Participaram deste trabalho 10 escolas da Rede Municipal de 
Ensino Fundamental de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Brasil, 
envolvendo cerca de cinqüenta professores e 200 alunos. A faixa etária 
dos alunos se situava entre os oito e quatorze anos e as escolas se loca-
lizam em bairros periféricos, de IDH baixo a médio e com pouco ou 
nenhum acesso a equipamentos e ações culturais.
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Os resultados foram extremamente satisfatórios, melhorando a con-
vivência no ambiente escolar, entre os seus diferentes segmentos (alunos, 
professores e funcionários), ampliando os processos participativos na vida 
escolar e o rendimento dos estudantes, reduzindo a distâncias entre as escolas 
e as comunidades e contribuindo para o enriquecimento cultural de todos.

Portanto, concluímos inconclusivamente a partir destes relatos 
sobre vivências de acontecimentos diferentes, em cenários diversos, 
mas com a prática da formação cineclubista como centro de todas as 
duas experiências, que, a partir desta ótica, uma certeza incerta des-
monta todas as outras: a certeza de que o viajante sozinho é uma coisa 
e o viajante acompanhado é outra, que a imersão no universo audiovi-
sual através da prática cineclubista como forma de implantação de uma 
Educação que respeite as diferenças e que trabalhe a organização do 
público em coletivos que tenham em si, a prática democrática e plural. 

As aventuras de vida que esta Educação a partir do viés da formação 
cineclubista dependem de seus encontros e do despir-se dos papéis com os 
quais se revestiu. Irá depender de quais são os agenciamentos anteriores e 
de quais se está disposto a deixar de lado e/ou empreender para decidir que 
tipo de viagem será essa na qual o viajante se lança sem mapas ou bússolas 
marcadas. A construção de olhares e dizeres, e da experiência assim como 
dos discursos múltiplos advindos dessas práticas, sejam elas, acadêmicas 
ou artísticas, vindas da experiência em educação com a prática audiovisual 
e cineclubista constroem a qualidade da viagem e do viajante.
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Flavio de Souza Brito1

Introdução

Nesse breve ensaio nos atemos as relações do movimento (ou 
conceito) cineclubista com o cinema da Retomada – que, completando 
15 anos, já nos permite algumas avaliações - e, no contexto das mídias 
digitais contemporâneas, com as políticas públicas relacionadas ao au-
diovisual em escolas, ONGs e movimentos sociais. 

Não abordaremos aqui a longa tradição de experiências ci-
neclubistas já trabalhadas por outros autores, apenas registramos 
a dívida pessoal ao cineclubismo do início da década de 1980, 
em minha adolescência ou, até antes, em projeções em igrejas, 
sindicatos, escolas e espaços alternativos, onde pude ter acesso a 
alguns filmes clássicos (Potenkin, claro), outros que só conhecia 
citados em livros ou aqueles de que nunca tinha ouvido falar...

Já nos anos 1990, ao largo da onda neoliberal, o cineclubismo per-
de também a intensidade, antes fortemente associada à militância con-
tra a ditadura militar e ao movimento estudantil. Ao mesmo tempo em 
que alteram-se os paradigmas e as utopias, com o VHS, depois o DVD, 
observamos uma sensível melhora no acesso aos filmes, ainda que os 
lançamentos não contemplassem certas raridades para os cinéfilos. 

1 Professor universitário em São Paulo (SENAC e FAAP) é editor do site 
Mnemocine (www.mnemocine.com.br) e foi coordenador pedagógico do 
Projeto Kinema (www.valeapena.org.br).

CAPÍTULO 4

Cineclubes, Formação de 
Público e Cidadania
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Mais recentemente, com as mídias digitais e outros formas de dis-
tribuição (a teoria da cauda longa), temos potencial acesso a qualquer 
filme, mesmo considerando outras formas de restrição ou a distinção 
entre a fruição doméstica e a pública, em salas de cinema. De qualquer 
forma, além das questões da política cultural e da pedagogia, sempre 
teremos em foco a origem da paixão pelo cinema e o prazer de assistir 
um bom filme.

Cineclubismo e Retomada

“Dos 34 longas que chegaram neste ano às telas, apenas cinco ul-
trapassaram a casa dos 100 mil espectadores; 22 deles venderam 
menos de 10 mil ingressos.”

(Folha de São Paulo 09/08/2010)

Em uma série histórica (1995-2009), com mais de 600 filmes2 hou-
ve um sensível crescimento na produção, de 11 para mais de 50 longas de 
ficção por ano e, a partir do ano 2000, uma maior participação dos docu-
mentários, fazendo o total chegar perto de 100 longas por ano em 2009. 

No entanto, um padrão se repete: poucos filmes ultrapassam 1 
milhão de espectadores e, no conjunto, observamos um público abso-
luto restrito, assim como a participação em relação aos filmes estran-
geiros (especialmente norte-americanos). Apenas nos anos  2003/2004 
houve uma alteração expressiva que, embora suscitasse otimismo, de-
monstrou-se com uma exceção.

Ademais a melhora de condições econômicas, propalada no cres-
cimento da classe C, o Brasil continua entre os paises com as maiores 
concentrações de renda do mundo. Se geladeiras e automóveis chega-
ram ou se renovaram em boa parte dos lares, também parece que o 
mesmo não aconteceu com a cultura, em particular com o cinema.

2 Dados da Ancine
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Assim, permanece restrito seu consumo pelas classes C (que dirí-
amos das D e E), excluídas pelo preço do ingresso e pela arquitetura dos 
Shoppings. E os pequenos setores das classes A e B poderiam aumentar 
muito sua freqüência...

Enfim, sem entrar no âmbito artístico, identificar temáticas re-
correntes ou propor recortes sobre esse conjunto de filmes, um dos 
balanços da retomada é que temos um imenso acervo de produções, 
financiada por dinheiro público, que nunca chegaram ao grande pú-
blico. Nesse sentido os cineclubes podem representar importante pa-
pel, ainda que tardio, ao promover sua circulação, contribuindo com 
a formação de público cinematográfico para as produções futuras,  
tornando sustentável essa ainda frágil retomada.

Por que não é apenas a exibição

Uma grande motivação do cineclubismo (e da cinefilia) envolve o 
respeito à complexidade da obra cinematográfica, ao trabalho intenso 
de uma grande equipe por longos meses/anos em sua realização, por 
entendê-la no conjunto da produção do diretor e sua equipe.

Também vale lembrar que a escolha do filme exibido envolve 
planejamento, pesquisa, contato com diretores e distribuidoras, di-
vulgação, produção e atendimento ao público, entre outras iniciativas 
associadas... Os filmes frequentemente constituem uma série (mostra, 
festival), organizados por temáticas, diretores, gêneros, países, perío-
dos, escolas e movimentos estéticos, etc..

Ainda assim, muitas vezes notamos parte das pessoas saírem 
apressadamente após a exibição, não acompanhando o debate poste-
rior, mesmo se houver a presença de convidados ou profissionais da 
equipe do filme... Claro, não cabe julgamento sobre as decisões das 
pessoas, talvez a falta de tempo da vida contemporânea, outros com-
promissos, cansaço... 

Ao mesmo tempo em que observamos o notável desenvolvimento 
de novos espaços de debate, reflexão e critica cinematográfica a partir 
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de sites e blogs especializados, a oferta de banco de dados com infor-
mações técnicas e a divulgação dos lançamentos, não podemos des-
considerar a riqueza de compartilhar presencialmente um momento de 
debate onde todos podem trazer informações e experiências para uma 
melhor compreensão da obra.

Enfim, não se trata “apenas de uma exibição”, mas esta se dá em um 
contexto mais amplo de possibilidades, no qual o conceito de cineclubismo 
poderia se tornar uma prática mais freqüente em nosso cotidiano, incorpo-
rando as tecnologias contemporâneas de comunicação e informação.

Por que o cineclubes são cada vez mais necessários

Se a alfabetização letrada se tornou um requisito básico para ci-
dadania, podemos ampliar esse entendimento ao mundo contempo-
râneo, onde a compreensão dos elementos expressivos das linguagens 
audiovisuais adquirem valor semelhante. 

Nesse sentido, poderiam estabelecer relações mais fortes com o 
ensino formal, com as instituições de ensino, tanto no que se refere ao 
aporte de equipamentos como em praticas pedagógicas que incorpo-
rem esses recursos às disciplinas. 

No final do ensino médio, listas de filmes já aparecem como tema 
de estudo em processos seletivo de vários cursos superiores (além das 
provas específicas de cursos de cinema, RTV, audiovisual, jornalismo) 
e experiências que incluem pais de alunos e a comunidade compro-
vadamente são fundamentais para melhoria da qualidade do ensino, 
entre outros campos onde as práticas cineclubistas podem atuar.

Entre as exceções, destacam-se filmes que tiveram grande im-
portância não apenas pela bilheteria expressiva, mas pelos debates 
que provocaram tais como Bicho de 7 cabeças (uso de drogas, luta 
antimanicomial), Cidade de Deus (estética da fome x cosmética da 
violência), Tropa de elite (violência, fascismo das forças de seguran-
ça), e seus diretores (e escritores dos livros adaptados) participaram 
ativamente de discussões junto a imprensa e os intelectuais.
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Uma série de políticas públicas em várias esferas do governo, 
ONGs e sociedade civil estão atentas a essas questões e aqui destaca-
mos 2 iniciativas do Minc que atuam ao lado das escolas públicas e da 
comunidade como um todo: a Programadora Brasil, disponibilizando 
um vasto acervo de filmes nacionais para exibição pública gratuita e os 
Pontos de Cultura, permitindo a aquisição de equipamentos e a realiza-
ção de oficinas e exibições, especialmente em localidades antes despro-
vidas de qualquer equipamento cultural. 

Por que não é apenas o cineclube

Outro debate importante se refere as transformações tecnológi-
cas recentes que facilitam o acesso às produções (downloads pagos, 
torrent, you tube e sites de compartilhamento), alteram as formas de 
fruição de filmes, seus formatos e linguagens. 

Ainda assim, da mesma forma que no cinema comercial, esta 
grande oferta não significa necessariamente que são utilizadas em seu 
potencial; em escolas observamos o aporte de equipamentos sem fina-
lidade definida e/ou sem a formação de professores ou técnicos para 
seu usos, sendo muitas vezes sucateados ou utilizados para atividades 
não relacionadas com as práticas pedagógicas. 

Ao lado disso, as novas possibilidades das tecnológicas de distri-
buição de TVs (por cabo, satélite, IPTV) e os canais de acesso público 
previstos em lei não se mostraram eficientes na democratização e al-
cance. Os canais por assinatura, por seu preço, outros como o Futura ou 
TV SESC, embora gratuitos, não estão plenamente acessíveis e, ainda 
que fossem, não conseguem angariar grande audiência.

Se hoje a questão do acesso pode ser relativizada, e o próprio 
diferencial da tela grande minimizado pelas novos projetores e 
TVs wide screen de alta definição, a exibição como uma experi-
ência coletiva, a articulação temática entre as produções exibidas 
e/ou presença dos realizadores e ou convidados permanece sendo 
uma diferencial significativo.
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Nessa perspectiva, não nos atemos apenas ao cinema e vídeo na 
prática cineclubista “clássica”, mas o tornamos um dos pontos de parti-
da para trabalhar com outras linguagens como a fotografia, o rádio, os 
games e as mídias interativas, explorando suas características próprias, 
suas mútuas influências na história, contextualizando o papel das tec-
nologias digitais contemporâneas.

Já as oficinas de formação e a vivência prática de realização de 
produtos audiovisuais permitem não apenas uma melhor compreensão 
dos procedimentos utilizados (a linguagem) e uma fruição mais crite-
riosa das produções vistas no cotidiano, como a expressão de temas e 
preocupações locais. 

Um estudo de caso

Buscando exemplificar essas possibilidades, apresentamos um 
breve relato de uma experiência apoiada por Mnemocine, em uma re-
gião com restritos equipamentos culturais e poucas opções de cultura 
e lazer para os jovens.

O projeto Kinema teve origem no trabalho da OSCIP Vale a 
Pena - que atua na área de educação ambiental e apoio a artesãs, 
na cidade de Queluz - quando, em 2005 e 2006, suas coordena-
doras Diana Rodrigues e Patrícia Ramos, realizaram mais de 100 
exibições em escolas, praças, galpões de fazendas salões de igre-
jas, entre outros espaços públicos, em diversas cidades da região 
do alto Vale do Paraíba-SP.

No final de 2006 entraram em contato com Mnemocine 
buscando ampliar as ações e realizamos uma primeira oficina de 
formação sobre cinema em Queluz. Em 2007 e 2008 o projeto 
Kinema foi aprovado na lei Rouanet e contemplado em edital do 
Instituto Votorantin, envolvendo também as cidades de Areias, 
Lavrinhas e Silveiras

Iniciamos então uma intensa articulação institucional com as 
prefeituras, escolas publicas, igrejas, centros de informática (onde 
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eram realizadas as oficinas de Internet), buscando apoio e contraparti-
das para implementação do projeto (transporte e alimentação para os 
alunos, espaço para oficinas, exibições e exposições, etc.). 

Visando a continuidade e autonomia do projeto, outro as-
pecto fundamental foi a aquisição de equipamentos que ficassem 
disponíveis em todas as cidades, incluindo câmaras fotográficas 
e de vídeo, computadores para edição, projetor, telão e estrutura 
para radio escola. Também investimos na formação de um amplo 
acervo de referência, contemplando livros e apostilas especializa-
das, filmes da Programadora Brasil, além do material pedagógico 
disponível on line em Mnemocine.

Ao recebermos a doação de um gibiteca desativada do SESI-SP 
com mais de 5 mil titulos, incorporamos essa dimensão ao projeto, 
com  a catalogação do acervo para acesso público e aulas sobre história 
e a linguagem dos quadrinhos.

As oficinas eram abertas ao público geral, mas seus participantes 
na maioria eram jovens de 11 a 24 anos, atendendo a um dos objetivos 
principais que é o de formar os jovens como educadores e mediadores 
locais de exibição, alguns sendo inclusive remunerados para estas ati-
vidades. Outro público fundamental para o projeto são os professores 
das escolas públicas da reunião, que mereceu oficinas especializadas no 
uso de audiovisual em sala de aula. 

O projeto pedagógico explorou as características expressivas de 
cada linguagem normalmente começando pelo rádio, seguido pela fo-
tografia, video e mídias digitais. Em todos os módulos apresentamos 
um histórico da linguagem enfocada e em cada aula são realizadas di-
nâmicas práticas com a realização de produtos e sua exibição pública. 
Dessa forma, as fotografias foram ampliadas e expostas em todas as 
cidades (com mais de 5 mil visitas) e no fotoblog, assim como os pro-
gramas de radio e vídeo estão disponíveis no site do projeto.

Claro, também necessário citar as dificuldades encontradas, in-
cluindo desgaste e sobrecarga da equipe gestora, falta de interesse, di-
ficuldades de negociação ou restritas contrapartidas do poder público, 
interrupções do patrocínio, entre outros problemas comuns às praticas 
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associativas, e que exigem grande determinação até que projeto alcance 
autonomia. Para o período 2010 -2013 o projeto foi contemplado como 
Ponto de Cultura para a cidade de Queluz

Conclusões

Não cabe superestimar o papel do cineclubismo mas, reconhe-
cendo outros regimes de circulação do audiovisual, valorizar o cinema 
e seus espaços de exibição e debate, atuado ao lado de outras iniciativas 
culturais e da escola pública, talvez o segmento mais necessitado de 
apoio na sociedade brasileira.

Em relação ao cinema comercial (mas não exclusivamente) que, 
para se tornar viável economicamente e para justificar seu patrocínio 
público, precisa atingir outros segmentos sociais, os cineclubes podem 
contribuir na formação de público, ao lado de uma imprescindível po-
lítica de redução de preços.

 Assim, os debates sobre a exceção cultural se atualizam, com o ci-
nema e a democratização de acesso a outras produções audiovisuais de-
sempenhando um importante papel ao garantir que aspectos da cultura 
brasileira sejam minimamente representados em imagens e sons. E, se 
buscarmos um sentido mais legítimo da globalização, permitindo tam-
bém o conhecimento e o diálogo com outras culturas como a africana e 
asiática, sem contar a latino-americana tão próxima e tão ignorada.
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Regina Zauk Leivas1

O convite para elaboração desse trabalho me deixa muito feliz 
pela possibilidade de diálogo com meus pares, amantes do cinema, e 
me coloca um desafio impar. O de deixar falar a voz da educadora e da 
cinéfila simultaneamente. 

Assim, movida pelo desafio de externar as duas vozes que operam 
em mim, tento discutir sobre o assunto de que me ocupo em pesquisas 
desde há vários anos: - a relação cinema/educação e suas possibilidades 
no espaço escolar. 

Fazer do cinema objeto de estudo apostando no potencial que o 
filme possui como fomentador de uma necessária Pedagogia da Ima-
gem implica considerar a pouca inserção que a imagem possui no cam-
po acadêmico, notadamente no mundo da educação onde esta, é am-
plamente utilizada desde a pré-escola, mas vai sendo paulatinamente 
abandonada ao longo do processo educativo. 

As mudanças ocorridas no século passado, notadamente a par-
tir da segunda metade colocaram para o campo da educação desafios 
nunca antes enfrentados e que demandam por parte da escola respostas 
urgentes. Ancorada em uma dominante paradigmática que deixou de 
dar respostas, ou melhor, nunca às deu, a escola hoje necessita pensar 
muito. Aquela escola “reprodutora de conhecimento” se vê hoje instada 

1 Regina Zauk Leivas é professora do Instituto Federal Sul-rio-grandense, douto-
randa do PPGL- UCPel na área de Texto e Discurso, mestre em Educação e coor-
denadora do Cineclube Fanopeia. E-mail: reginazauk@gmail.com

CAPÍTULO 5

Educação e Cineclubismo 
em trânsito afetivo - 

“cineclubar” para educar
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ser uma “produtora de conhecimento”. Nesse sentido, há a necessidade 
de pensar, e pensar muito sobre como produzir o conhecimento ne-
cessário às demandas de uma sociedade cambiante, em permanente 
mutação não só na aparência, mas em suas mais profundas estruturas.

Não temos mais os mesmos Estados, as dinâmicas familiares foram 
substancialmente modificadas, as religiões institucionalizadas perderam 
o status de sustentáculos tanto em nível do sujeito singular como do co-
letivo. O campo pedagógico foi amplamente atingido por tais mudanças 
com escorrências substanciais nas instituições educativas.

Estas profundas mudanças engendraram uma situação em que 
a educação está colocada em cheque. Como nos diz Esteve (2004) a 
educação vive hoje uma Terceira Revolução Educacional. A extensão 
do ensino fundamental a toda a população, a conseqüente demanda e 
expansão do ensino médio e, atualmente, do ensino universitário tem 
como protagonistas os educadores que estão nas salas de aula. 

Nesse contexto os/as educadores/as são chamadas a produzir co-
nhecimento ao mesmo tempo em que necessitam lidar com as vicissi-
tudes do maior desafio já enfrentado pela escola, qual seja o de incluir 
cem por cento dos jovens em idade escolar. Ter estes cem por cento de 
crianças e jovens dentro da escola traz como conseqüência imediata 
ter, também, cem por cento dos problemas sociais dentro do âmbito 
escolar. A violência presente na escola talvez seja o mais emblemático 
exemplo dessa situação.

Como resultado, passamos, em menos de quarenta anos, a en-
frentar desafios exponencialmente maiores do que aqueles enfrentados 
por gerações pretéritas de educadores. Somos chamados a formar ci-
dadãos críticos, conscientes do mundo em que vivem, dos desafios por 
ele lançados e que se mostrem capazes/competentes para vencê-los. A 
escola, espaço plural por excelência passa a oscilar entre esta plurali-
dade que busca um bem maior e esta singularidade onde cada indiví-
duo demanda um atendimento individualizado a fim de ser avaliado 
em habilidade e competência. Somos os educadores, considerados os 
maiores responsáveis pelo sucesso na formação dos futuros cidadãos 
do país. Eis o grande desafio enfrentado pelos educadores hoje. 



81

Educação e Cineclubismo em trânsito afetivo - “cineclubar” para educar

Se por um lado, “formar”, essa palavra forte e imperativa, carre-
gada de múltiplos sentidos nos impulsiona a buscar soluções cabe, no 
entanto indagar sobre outra situação. Quem forma o formador deste 
cidadão crítico, consciente, competente? A formação dos educadores 
que hoje temos pode dar conta dessa difícil tarefa? 

A questão da formação ganha protagonismo quando em vários 
momentos esbarramos na urgente e necessária tarefa de operacionalizar 
a revolução educacional em curso. As pesquisas nos mais diversos âm-
bitos pedagógicos apresentam como limite a formação de professores. 
Quer seja para desenvolver projetos científicos, quer seja para lidar com 
políticas de inclusão/exclusão (exclusão étnica, portadores de necessida-
des especiais etc.), enfim para dar conta dos novos ou dos re-significados 
problemas os educadores tem sido chamados a participar de nova dinâ-
mica formativa, a da “formação continuada de professores”. 

Em ação a Formação Continuada de Professores

Apostar na formação como processo e não como fim tem se reve-
lado a forma mais eficaz de promover uma educação renovada. Assim, 
a formação de educadores passa a ser perene desafio tanto como pro-
jeto individual, por parte de professores que postulam uma necessária 
autonomia em seu fazer docente, como também nos projetos coletivos 
onde esse professor mais autônomo busca o dialogar e participar de 
projetos pedagógicos de interesse comum.

Novos saberes perpassam as novas práticas e a construção do co-
nhecimento deixa de ser vista pelo olhar paradigmático de antanho e 
passa a ser vista como um mapa de possibilidades, em que todos po-
dem participar tendo como requisito a responsabilidade social com o 
ato pedagógico, que é assim fruto de um saber conjunto.

Produzir conhecimento de forma integrada assume o protago-
nismo dentre as atitudes necessárias para a educação renovada que se 
quer. Isso, contudo, não se faz com facilidade e é mais comum ver-se a 
integração do conhecimento posto, feita de forma acachapante e sem 
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maiores critérios apenas para dar conta das exigências de políticas pú-
blicas que, por sua vez, não costumam passar por ampla discussão. 

Assim, as múltiplas formas, os múltiplos procedimentos e recur-
sos para salutares formas de educar passam por assumir atitudes reno-
vadas. Uma delas sem duvidas consiste na inclusão efetiva do cinema/
filme no espaço escolar, o que vai muito além do mero ato de “passar 
filme” em sala de aula.

A necessária imbricação cinema/educação: Haveria um 
“como fazer” para uma práxis renovada?

Considerando práxis sob um amplo conceito que contemple toda 
a atividade humana livre e criativa, através da qual o ser humano modi-
fica a si e ao mundo em que vive, parece ser possível considerar desde já 
o papel que o cinema desempenha na educação como muito importan-
te na adoção desta práxis renovada que os novos tempos exigem.

Nestes tempos em que propostas interdisciplinares assumem 
grande importância, há que se encontrar os pontos comuns como os 
nós de uma grande rede de conhecimento e eles nem sempre são per-
ceptíveis. O filme pode, sem dúvidas, explicitar as relações possíveis 
para o diálogo entre as disciplinas. 

O caminho de investigação em que se entrecruzam a educação e o 
cinema parece ter como base uma situação evidente em que os profes-
sores assistiriam a filmes com seus alunos em suas atividades educati-
vas, e formariam através desta prática espectadores críticos, cidadãos 
conscientes e ideais. Mas, como nos ensina Michel Foucault há que se 
romper a carapaça e mirar o interior de uma idéia evidente.

Escolher como objeto de pesquisa o cinema em sua relação com 
a educação tem umas quantas implicações teóricas e práticas para que 
possamos ir além das evidências.

O caráter do cinema influi nas formas como trabalhamos com 
ele, porque é possível pensar o cinema como um grande híbrido cultu-
ral na dimensão do que nos ensina Peter Burke, afinal é uma invenção 
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francesa (quiçá norte americana, ainda dizem uns poucos), que foi sis-
tematizada como produto da indústria cultural pelos estúdios norte-
americanos, foi transformada em um grande elemento narrativo pelos 
russos e também pelos alemães, sofreu alterações em suas estruturas 
por ação dos italianos e se espalhou por todo o mundo sendo apropria-
da de várias maneiras. 

Este hibridismo do cinema coloca um problema de caráter epis-
temológico. Creio mesmo que um purista não possa investigar sobre o 
cinema. O cinema tem um caráter de objeto multifacetado que impede 
estudos fechados. Há uma abertura neste objeto e também nestes estu-
dos que é inquestionável. 

É inegável o grande poder que tem as imagens, de um modo geral 
quando utilizadas na educação, quanto aos filmes é uma evidência que 
os trabalhos em aula resultam muito mais eficientes quando se projeta 
um filme. Os educandos dizem que aprendem muito mais e manifestam 
algumas atitudes que apontam para categorias importantes. No entanto o 
status conferido a imagem na escola ainda deixa bastante a desejar.

Bastaria compararmos o caso da inclusão do computador nas es-
colas e dos avanços em relação aos estudos de informática na educação 
para percebermos o quanto ainda há por fazer para que o cinema ocupe 
o merecido espaço. De forma alguma se quer diminuir a importância 
que a informática possui tampouco considerar como equivocadas as 
políticas de informatização na educação, apenas salientar que compa-
radas a estas e a rapidez com que se expandiram, as políticas com e 
sobre cinema na escola, não tem termo de comparação. Ademais, te-
mos decorridos mais de cem anos desde a invenção do cinema, o que 
comparado ao tempo desde a invenção/difusão do computador é muito 
mais tempo.

Buscar as razões desta discrepância demandaria entrar em conside-
rações não cabíveis para o presente artigo, no entanto parece procedente 
ao menos analisar rapidamente a situação da imagem no campo acadê-
mico/pedagógico, pois a ela se prendem muitas das prováveis causas. 

Cabe considerar aqui a situação historicamente vivida pela ima-
gem que resultou numa quase permanente iconoclastia. Por ter sido 
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equivocadamente ligada mais a imaginação que ao racional, pelo temor 
em relação à sua potência e porque ela lida mais com a incerteza do 
que com a certeza a imagem foi quase banida da academia e da escola, 
sendo acessível apenas através de estudos específicos e exclusivos.

A iconoclastia ocorreu em função do temor aos embustes ao ra-
cional a que a imagem poderia conduzir, esta acabou sendo considerada 
antípoda da pedagogia do saber. Algo ligado à imaginação, à poética, 
ao devaneio não poderia servir a uma educação que se auto-declarava 
repositório da verdade. 

 A profusão da imagem hoje traz como conseqüência o seu des-
gaste, naquilo que poderíamos chamar de “iconoclastia por excesso” 
ou por “evaporação de sentido”. São tantas as imagens que acabamos 
perdendo a capacidade de ver em nosso entorno. Como se o necessário 
choque perceptivo estivesse comprometido por uma perda ou anestesia 
em nossa capacidade de contemplação.

Por outro lado, em uma situação paradoxal, temos a imagem 
sendo amplamente utilizada em um fenômeno que se aproxima do re-
ligioso onde ela assume, ou melhor, reassume um papel que possuía 
no arcaico mundo totêmico, é ela o sinal o símbolo e a mediadora em 
um novo “re-ligare”; o das atuais tribos urbanas de que nos fala Michel 
Maffesoli, onde ela assume imensa importância na constituição do su-
jeito e da sociedade num novo renascimento, “renascimento imaginal” 
fenômeno que estaria inextricavelmente ligado à imagem..

Aprender e ensinar com e para cinema

As possibilidades de aprendizagem através dos filmes foram perce-
bidas, desde há muito. Podemos dizer que desde o nascedouro do cine-
ma a possibilidade de utilizá-lo com finalidade educativa foi percebida. 
Finalidade esta, desviada inúmeras vezes pela utilização do cinema como 
propaganda e manipulação ideológica, assunto já muito debatido. 

Nessa relação educação/cinema cabe demarcar as ações tanto de 
educadores como as de cineastas. Por um lado ainda é possível, infeliz-
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mente, afirmar que os educadores não se apropriaram do cinema em 
seu fazer docente como o fizeram com outras tecnologias de informa-
ção e comunicação (se considerarmos apenas uma das múltiplas faces 
do cinema). Por outro lado também chama a atenção o fato de que a 
maioria dos realizadores de cinema não assume um aspecto altamente 
importante dessa produção, o educativo. Quando o fazem, costuma ser, 
infelizmente, sob uma ótica estritamente comercial, isto é, a fim de in-
centivar o público ligado às escolas (que é enorme, no mundo todo).

Mesmo que não tenha como intenção principal educar, o cinema 
educa. Hoje ninguém mais ousaria discordar disso, mas se pelo lado 
dos realizadores cinematográficos há esta preocupação em deixar claro 
que a educação é como uma espécie de efeito colateral do cinema, por 
parte dos educadores também não se observa grande entusiasmo com 
a aprendizagem através do cinema. Este é, quando muito, considerado 
um recurso secundário, uma ferramenta e raramente encontraremos 
projetos ou menção nos currículos escolares que contemplem a forma-
ção de um “educando espectador”. Seria necessário assim como alfabe-
tizamos para a leitura em geral, alfabetizar para “ver”.

Educar para ver: por uma alfabetização do olhar

A situação mencionada, ao que parece, ocorre em função de 
uma concepção trazida pelo senso comum, pois, como observou Mo-
rin (1992) a visão é o sentido imperialista do ser humano. Tendemos 
a considerar o ato de ver como algo tão simples quanto respirar e que 
não envolveria preparação ou estudo. Conforme Aumont (1999) somos 
educados para sermos ouvintes e assim aprendemos a compreender 
música. As pessoas às vezes queixam-se por não possuírem um ouvido 
musical, mas não encontraremos ninguém que se queixe por não pos-
suir visão apropriada à compreensão de qualquer obra cujo requisito 
básico seja o contato visual. Segundo esta idéia, qualquer pessoa que 
vê, vê bem e está apta a compreensão de imagens, porque a imagem 
seria uma espécie de evidência por si mesma. 
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Muitos de nós, educadores, freqüentamos as salas de cinema ou 
assistimos a filmes de forma privada, e com os filmes aprendemos, po-
rém percebe-se que poucos educadores consideram esta aprendizagem 
advinda dos filmes afinal em nossa formação, via de regra privilegia-se 
o texto escrito. Duarte (2002) bem se refere a esta idéia;

Por incrível que pareça, os meios educacionais ainda vêem o au-
diovisual como mero complemento de atividades verdadeiramente 
educativas, como a leitura de textos, por exemplo, ou seja, como 
um recurso adicional e secundário em relação ao processo educa-
cional propriamente dito. (DUARTE, 2002, p.20)

A escola preocupa-se prioritária e quase exclusivamente com a 
formação do leitor, e não com a do espectador, afinal nem mesmo nós 
educadores não temos em nossos cursos de formação a inclusão deste 
assunto. E o que parece fácil, o famoso “passar filme”, pode se transfor-
mar em experiências desastrosas se não houver efetiva preparação e o 
mínimo de conhecimento técnico sobre o assunto. 

Percebemos este quase descaso para com os audiovisuais quan-
do no trabalho cotidiano, nós que inserimos seu uso em nossa prática, 
suportamos a ironia de colegas em comentários sobre “passar filmezi-
nho” em sala de aula. Mas ninguém questiona qualquer atividade com 
livros, como se estes por uma qualidade intrínseca, não pudessem ser 
potencialmente ruins, ou como se não existissem também “livrinhos”.

Desconhecer os clássicos da literatura é considerado como im-
perdoável, uma lacuna na formação dos jovens que necessitam tomar 
contato com este “tesouro da juventude”. Mas, em relação às produções 
cinematográficas? Não necessitariam conhecê-las também? Não cons-
tituiriam uma parte da produção cultural de suma importância a ser 
conhecida e considerada como relevante em educação?   

Edgar Morin é defensor de uma escola em que a música, a poe-
sia, o cinema, as artes em geral possam ser utilizadas como elementos 
verdadeiros do processo educativo, e no caso do cinema chama atenção 
para o fato de que ele potencializa e verdadeiramente promove novas 
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formas de aprendizagem. Nesta “escola de compreensão de vida” será 
necessário abrir espaço para a aprendizagem com cinema pelas van-
tagens que este traz a educadores e educandos. A importância da uti-
lização de filmes para a educação fica particularmente ressaltada no 
quadro mundial em que a formação de massa crítica é fundamental 
diante do poder dos média. 

Diante dos desafios que os jovens tem a enfrentar em relação ao 
mundo o cinema funciona muito bem como uma espécie de “trailer da 
vida”, pois nele estão explicitados o melhor e o pior da humanidade.

Transcender o lugar de coadjuvante que a arte ocupa na educação 
e na escola por lidar com saberes não convencionais leva a repensar o 
papel do cinema nesse contexto. O cinema, por ser uma arte peculiar, 
que une imagem e movimento, pode potencializar os elementos neces-
sários para estes outros saberes na dimensão de uma escola de com-
preensão da vida para tanto buscamos mostrar que necessita passar 
de coadjuvante a principal no processo educativo, o que nos permitem 
afirmar que neste processo será decisivo a formação de professores que 
sejam eles próprios, “espectadores críticos” a fim de que possam exigir 
tal postura de seus educandos.

A delicada situação de ousar propor

Por uma ação eletiva, pelas escolhas teóricas que fiz e faço minha 
prática enquanto educadora tem sido a de repudiar imperativos cate-
góricos e ter imensa cautela em relação a prescrições. Herança talvez, 
de uma formação em que o tom impositivo de discursos dados ainda 
reverbera em meu ouvido, todavia a natureza e destinação desse traba-
lho me permitirão ousar em relação a algumas prescrições, autorizadas 
pela relevância do tema, pelo trânsito no assunto e pela certeza na po-
tência da relação cinema/educação. 

Assim, encarar em relação ao papel da escola assuntos como: - 
preconceitos, compromissos em relação à formação, adoção de atitudes 
pode ser útil para embasar futuras discussões. Assumo os riscos e pres-
crevo, retomando esquematicamente.:
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Os preconceitos por parte da educação

Ver é muito fácil e todos “vemos bem” ou “sabemos ver”• 
A escola tem compromisso com a formação do leitor e não • 
com a do espectador (porque o texto escrito é considerado 
muito mais importante que o texto imagético)
Os média são responsáveis pela violência• 

Temos de ter em mira

Mudanças ocorridas na juventude• 
Estudos de teoria da imagem• 
Temos os professores que fazer algo sem esperar que somen-• 
te políticas públicas dêem conta de tudo

Que podemos fazer 

Considerar a necessidade de estudos sobre imagem da mes-• 
ma forma que estudamos os textos escritos.
Envolver os alunos nesses estudos• 
Criar cineclubes nas escolas buscando atender as especifici-• 
dades que estes cineclubes possuem 

O que fazemos (principalmente, os professores da área 
de humanas)? 

Não vemos a imagem em seu caráter documental ou se assim • 
a vemos centramo-nos apenas nesse aspecto.
Cremos que análise de um filme só pode ser feita através de • 
uma análise crítica e de um enfoque político e hoje há muito 
mais elementos passíveis de discussão.
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Não cremos na possibilidade de aprender, principalmente a • 
história, através da ficção. 

Que mais podemos fazer 

Abrir espaço para novas aprendizagens • 
Perceber que a historia está em tudo e que um filme é um • 
documento de sua época e só por isso já vale seu estudo. 

 Feita essa classificação podemos tecer algumas considerações sobre:

Os pré conceitos

Ver é uma evidencia, todos vemos bem, e sabemos o quê e • 
como ver
Relembrando o que nos diz Pierre Francastel na obra Ima-
gem, Visão, Imaginação, o ato de ver é considerado pela es-
cola como tão óbvio que ela não necessitaria ocupar-se disto. 
O que nos leva a outro aspecto já mencionado.
A escola considera como seu compromisso a formação do • 
leitor em detrimento da formação do espectador, pois o texto 
escrito é considerado muito mais importante que o imagé-
tico. Se todos sabem ver como algo que lhes é naturalmente 
dado não haveria necessidade de uma educação do e para o 
olhar (diferencie-se de treinamento), apostando nas múlti-
plas possibilidades de formar para a relação com a imagem.
Os média seriam responsáveis pela violência • 
A violência é um dos maiores problemas de nossa sociedade e 
há alguns estudos apontando o quanto a escola teme que o ci-
nema possa ser responsável por uma expansão dessa violência. 
Todavia a pesquisa realizada pela UNESCO e conduzida aqui 
na America latina pela pesquisadora argentina, Tatiana Merlo 
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Flores, logrou provar que a televisão, e cremos também o ci-
nema, não poderiam ser responsabilizados diretamente pela 
violência, pelo menos não na relação causa efeito que do senso 
comum perpassou para a educação. Citemos também Edgar 
Morin, quando nos diz que a humanidade é intrinsecamente 
violenta sendo a história pródiga em elementos comprobató-
rios disso, e os média apenas explicitam essa violência. Este é 
um tema que merece estudos sistemáticos, mas afirmar que os 
média sejam responsáveis diretos pela violência não pode ser 
mais considerado uma verdade como foi um dia. 

O que necessitamos reconhecer

Mudanças ocorridas na juventude• 

Vivemos hoje em um mundo e que ser jovem parece ser uma ne-
cessidade, que o diga a expansão do culto ao corpo e da busca e ma-
nutenção da forma ideal. A maioria das pessoas querendo se manter 
jovens e belas. Um mundo juvenilizado onde resulta muito difícil saber 
quando acaba a juventude e começa a vida adulta (problema de pesqui-
sa que ocupa a todos que investigam sobre jovens). Apesar disso, temos 
de lidar com jovens que possuem com a imagem uma relação bastante 
diferenciada daquela que tiveram seus professores quando jovens. 

Para o jovem de hoje o mundo é imagético e aí se constitui sua 
subjetividade, basta ver as novas “tribos urbanas” que temos em todas 
as cidades. Lançar mão do cinema pode sem dúvidas auxiliar na neces-
sária aproximação entre educadores e esses jovens educandos.

Quem forma o formador do espectador crítico?• 

Como educadores somos chamados a formar cidadãos como es-
pectadores críticos mas não temos que forme este formador uma vez 
que os cursos de licenciatura que formam os professores não contem-
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plam em seus currículos disciplina relativa ao assunto. Não recebendo 
tal formação os educadores inserem os filmes, geralmente como “fer-
ramentas pedagógicas” e mesmo sendo crescente as atividades com 
filmes ainda temos a situação mencionada por Pedro Demo que num 
trabalho bastante conhecido, muito bem classificou as situações em 
que o filme é mal utilizado no espaço escolar (vídeo cafezinho, vídeo 
tapa-buraco, vídeo enrolação). Cremos que essa situação vem mostran-
do claros sinais de uma consistente reversão embora ainda seja cedo 
para maiores conclusões. Postular a inclusão dessa formação nas licen-
ciaturas é tarefa por realizar.

Estudos de teorias da imagem e de cinema seriam necessários?• 
 
Não parece necessário que um educador se torne um expert no 

assunto, mas há um conhecimento de base do qual não poderá abrir 
mão todo àquele que queira utilizar o cinema além da rasa considera-
ção de mero recurso (o que o desmerece em sua potência pedagógica, 
repito). Assim, conhecer as tendências do cinema, as chamadas popu-
larmente “escolas de cinema”, principais diretores, seria o mínimo exi-
gível para um trabalho de qualidade. Hoje a internet facilita as coisas, 
todavia, cabe ressaltar que o mesmo nível de exigência reservado para 
o trabalho com o texto escrito terá de ser dedicado ao trabalho com o 
filme. Assim, se um professor não entra em sala de aula sem ter lido o 
texto com o qual vai trabalhar, tem também, por dever de ofício, que 
assistir ao filme e planejar sua aula. 

Que podemos fazer?

Estudar sobre imagem como estudamos para os textos escritos• 
 
O que vemos é que os estudos acerca desse assunto constituem no 

máximo uma Pedagogia com Imagem e não uma necessária Pedagogia 
da Imagem (epistemologicamente são coisas bem distintas).
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Envolver os alunos nestes estudos (teoria e prática imbricadas)• 

Pensar que os alunos não sejam capazes de participar da elaboração 
das atividades com cinema/filme em sala de aula constitui um equívoco. 
Nossa prática demonstra que dão conta não somente da parte prática 
dessas atividades como também vão em busca de teoria para sustentar a 
prática. Reafirma-se a potência do cinema no campo pedagógico.

Criar cineclubes nas escolas• 

Aqui me permito falar por testemunho, enquanto cinéfila e educado-
ra. São mais de quatro anos de trabalho com o cineclube Fanopeia no Insti-
tuto Federal Sul-rio-grandense. Mais de cem filmes assistidos num espaço 
solidário que se constitui permanentemente, mantendo a proposta de ser 
um espaço de fruição fílmica e de formação de jovens espectadores. Tudo é 
decidido entre todos desde a programação até as parcerias.

 Partindo da premissa que a escola tem de assumir sua responsa-
bilidade na formação de jovens espectadores. Cansada de ouvir o des-
gastado discurso corrente sobre os jovens só assistirem à televisão, e so-
mente aos que haveria de pior na programação televisiva, como se isso 
fosse uma atitude eletiva deles, comecei a indagar sobre quem mostra 
a eles o que há de diferente. Se só assistem ao que há de péssimo, não 
seria porque a escola estaria fugindo ao seu papel de lhe mostrar aquilo 
que pode ser considerado bom. Ressalta-se novamente a importância 
de um cineclube em cada escola.

Os perigos a enfrentar

A inclusão do cinema em espaço escolar não é tarefa simples. 
Qualquer política pública que a preconize terá de ter como meta cooptar 
educandos e educadores. Além disso, considerar que a carga horária dos 
professores costuma ser exaustiva o que, por vezes, impede acréscimos. 
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Certamente, nos dias de hoje, em que a interdisciplinaridade dei-
xou a muito de ser novidade, não caberia discutir a quais professores 
caberá a tarefa de promover a inclusão do cinema na escola. Atribuir 
essa competência a alguma formação específica, seria no mínimo ana-
crônico diante do discurso que está posto e da já mencionada necessi-
dade de construção integrada de conhecimento. Assim sendo, todo e 
qualquer professor pode (e talvez deva) ser capaz de trabalhar com ci-
nema em seu fazer docente. Qualquer presunção de apropriação basea-
da no nocivo “poder disciplinar” cujo ranço ainda se faz, infelizmente, 
presente nas escolas será contraproducente.

De outra parte, a aproximação entre escola e movimento cine-
clubista poderá ser extremamente benéfica para ambos numa troca de 
experiências onde de igual para igual, respeitadas as especificidades, se 
possa construir juntos essa necessária Pedagogia da Imagem. 

Com a certeza de que tais perigos são absolutamente contorná-
veis através do diálogo, se pode propugnar sim por um cineclube em 
cada escola aqui no Brasil. E como esta não é uma questão brasileira 
apenas, cabe lembrar o que nos diz de Arnaud Guigue, educador em 
cinema e teórico francês.

Assim somos favoráveis, inicialmente, a uma medida simples e ra-
dical, a instalação em todos os colégios, de um cineclube. Isso supõe 
condições materiais, um projetor e a possibilidade de armazenar 
filmes (...) o Estado gasta quantias astronômicas para equipar os 
colégios com computadores! Também é evidente que várias pessoas 
devem encarregar-se da programação do cineclube, e, sobretudo se-
rem capazes de incentivar verdadeiros debates após a projeção dos 
filmes (...). Em suma, trata-se de inscrever o cinema no interior da 
instituição escolar. (Guigue, 2004, p.330)

Nossa proposta é corroborada pela voz de vários pesquisadores, 
mesmo estrangeiros, e se a tarefa que queremos realizar é anseio co-
mum em outros países não se pode deixar de mencionar que uma troca 
de experiências, notadamente no âmbito da América Latina, pode ser 
um caminho interessante nessa constituição. 
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Possíveis conclusões

Não se poderia dar a este trabalho uma única conclusão, uma 
vez que, aquilo que busca propor é tarefa premente e de construção 
permanente. Essa ampla inclusão do cinema no território pedagógico 
é extemporânea. Trabalho em processo instituído e constituído pelas 
sementes lançadas por professores autônomos, reflexivos e participan-
tes, e por cineclubistas, com seu trabalho organizado na tradição de 
um movimento já centenário, que conseguiu ter caráter mundial desde 
muito antes de se falar em globalização. 

Assim, esta Jornada de Cineclubes é vitoriosa desde já, por contem-
plar a necessária e inadiável inserção da relação cinema/educação como 
uma das principais pautas. Oxalá, a partir daqui, cada educador possa 
ser também um cineclubista e cada cineclubista se perceba também edu-
cador, permitindo desencadear e colocar em operação, finalmente, um 
dispositivo em que educação e cinema não se possam separar.
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Educação pelo Cinema - 
Cinema na Educação1

Marialva Monteiro2 e Regina Machado3

A pedagogia da linguagem total, formulada na América La-
tina pelo especialista em pedagogia da comunicação e mediação 
pedagógica colombiano, Francisco Gutierrez, inspirou o desen-
volvimento do “Plan Deni” (Plan de Niños), experiência assen-
tada na importância do cinema e da televisão como forma de 

1 O texto a seguir é a tradução da parte introdutória do livro Du Ciné-Club 
au langage total, de Antoine Vallet, publicado em 1968, inspirador da pe-
dagogia da Linguagem Total em nosso Continente. Nesta obra, Vallet pro-
põe a linguagem total como solução para problemas da escola, suprindo 
as necessidades de uma nova linguagem. Segundo ele, o educador deve 
reconhecer os meios de comunicação como autênticos formadores, com 
lugar destacado na vida escolar.

2 Filósofa, Mestra em Filosofia da Educação pela Fundação Getúlio Vargas,RJ. 
Fundadora do CINEDUC.Coordenadora do projeto Sessão Criança no Cen-
tro Cultural Banco do Brasil e Curadora da Mostra Geração do Festival do 
Rio. Autora de Cinema: uma janela mágica em co-autoria com Bete Bullara 
e coordenadora do vídeo didático Cinema para Todos, sobre a linguagem 
cinematográfica, distribuído gratuitamente para mais de 600 entidades cul-
turais e universidades, e do programa Olho Mágico, série com 15 programas 
da TV Educativa. Para o TV Escola escreveu o argumento e acompanhou a 
produção da série A Trama do Olhar, para tele-educadores.

3 Cineasta, produtora e realizadora de curtas e longas-metragens, funda-
dora e diretora da ABD, gerente da Distribuidora de Curtas Metragens 
e Coordenadora Geral de Veiculação da Embrafilme. Coordenadora da 
Embrafilme no projeto inter-institucional Interção entre Educação Básica 
e Diferentes Contextos Culturais (MINC). Jurista, autora de textos e livros, 
e diretora do CINEDUC.

CAPÍTULO 6
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expressão e comunicação e no papel que tais meios desempenha-
vam na gestação de uma nova cultura. 

Em 1969, o professor e antropólogo equatoriano Luiz Campos 
Martinez, adepto da pedagogia da Linguagem Total e criador do Plan 
Deni veio ao Brasil a convite da Central Católica de Cinema da CNBB - 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -, para ministrar um curso de 
formação de professores para essa nova pedagogia. Daí nasceu o CINE-
DUC que, nesta ocasião, foi presenteado com o livro de Antoine Vallet.

CINEDUC – Cinema e Educação - nasceu em 1970, dentro desse 
contexto, desenvolvendo no Brasil, com pioneirismo, uma metodologia 
inovadora na busca de conciliação do binômio imagem/educação, em 
processos dinamizadores de observação crítica e de criação, visando à 
promoção individual e social do ser humano, em especial da infância 
e da adolescência, na escola e fora dela. Trabalhando com crianças, jo-
vens e adultos, alunos e educadores, de latitudes diferenciadas, utiliza 
diferentes tecnologias e materiais, provando que é possível, mesmo no 
caso das comunidades mais carentes, a leitura das linguagens audiovi-
suais, geralmente consideradas sofisticadas e inacessíveis à maioria.

O eixo básico de seus trabalhos são as próprias realidades com que 
atua, partindo do conhecimento do espaço para chegar à ação. Através da 
linguagem audiovisual, transforma sua ação em atividade lúdica, marca-
da pelo prazer, expectativa, surpresa, encantamento, buscando a instru-
men-trumentalização do ser humano como agente transformador. 

A leitura do texto introdutório do livro de Vallet (Du Ciné-
Club au Langage Total, Pédagogie et Culture pour notre Temps. Paris: 
Ed. Ligel. 1968), a seguir, revela um pouco da história do cineclu-
bismo, com a qual se cruza a história do CINEDUC, naquilo que 
têm de comum, em prol da formação de cidadãs e cidadãos, dentro 
e fora da escola - sujeitos passivos de uma linguagem poderosa, 
da qual somente se libertarão quando, desvendando seus códigos e 
signos, puderem a ela se sobrepor, de forma crítica e criadora.
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1. ITINERÁRIO (op. cit., pág. 13 a 15)

“Durante os anos 40, colocou-se, com clareza, para os educadores, 
a questão da formação cinematográfica, situada na confluência de duas 
ordens de preocupação – uma estética, outra moral.

Surgidos após a Segunda Guerra Mundial, a partir do desejo de 
difundir e valorizar o cinema, reivindicando-lhe o caráter de arte, os 
cineclubes representavam a “corrente estética”. “Intelectuais”, escritores, 
filósofos e eruditos, em grande número, desconfiavam do recém nascido 
“divertimento circense”. Os iniciadores dos cineclubes, associações como 
os “Amigos da Sétima Arte”, Canudo, Delluc, Germaine Dulac encon-
tram-se na origem de uma verdadeira promoção do cinema e da difusão 
do que se passaria a chamar de cultura cinematográfica, para um públi-
co cada vez maior.

Ao mesmo tempo, o cinema era motivo de preocupação, por com-
preender em si o bem e o mal. Se, por um lado, se inscrevia naturalmente 
a serviço da arte e da ciência, até da religião, por outro, alguns grupos 
eram censurados por sua leviandade e, mesmo, pela imoralidade, com 
que atuavam.

O cinema não ameaçaria a vida moral, em especial dos jovens? Até 
que ponto seria responsável pela delinqüência juvenil?

Paralelamente, os educadores, empenhados na abertura da Escola a 
novos valores, preocupavam-se seriamente com o cinema, que passava a 
integrar o patrimônio cultural, ocupando um espaço importante no dia-a-
dia de crianças e adolescentes. O cinema ganhava lugar na Escola natural-
mente, na educação dos alunos de classes mais adiantadas.

Foi assim que, a partir de 1945, sobretudo, assistiu-se à multipli-
cação dos cineclubes escolares, seguindo padrões semelhantes, segundo o 
caso. Via de regra, os cineclubes eram facultativos, dirigindo-se a volun-
tários de uma escola, ou a um grupo de escolas, alunos do segundo grau, 
na disciplina de filosofia. Em alguns casos, os programas eram escolhi-
dos por uma comissão composta de alunos e adultos, pais e professores. 
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Especializaram-se organismos para garantir a animação das sessões ou 
o fornecimento de filmes. 

O cinema na escola

Seguindo uma fórmula flexível e liberal, essa prática tinha o incon-
veniente de revelar-se incompleta e superficial. Apenas uma parte dos 
alunos recebia formação cinematográfica, por sua vez bastante sintética 
e distanciada da educação geral. Se o cinema era uma arte maior e de 
grande alcance, mereceria muito mais.

Em 1952, ainda, levando em conta as recomendações do Congres-
so do OCIC-Ofício Católico Internacional de Cinema (Madri, março de 
1952), dire-toras e diretores de estabelecimentos de ensino secundário de 
Saint-Etienne, reunidos no âmbito da Associação “Filme e Juventude”, 
decidiram inscrever o cinema nos programas e nos horários das turmas 
do último ano do segundo grau, disciplina de Filosofia. Esboçava-se, ali, 
uma pedagogia do ensino do Cinema.

Propôs-se um programa abrangente, a desenvolver-se em quatro 
anos, permitindo a abordagem das questões mais importantes (gramática, 
gêneros, história e grandes realizadores, aspectos estéticos, psicológicos, so-
ciais). Como texto básico para utilização pelos alunos, Charles Rambaud 
publicou, naquele mesmo ano, a primeira gramática escolar do cinema – 
Iniciação ao Cinema –, primeiro volume de uma coleção. Logo em seguida, 
pensando nos alunos, concebeu as Fichas Filmográficas. 

Foi o ponto de partida de uma série de realizações e atividades de 
pesquisa pedagógica, que logo reuniu um expressivo número de profes-
sores, prin-cipalmente na região de Saint-Etienne, bem como em seções 
regionais ou nacionais.

A idéia de inscrever a formação cinematográfica nos programas e 
nas grades escolares consolidou-se rapidamente. Em março de 1957, este 
princípio foi adotado pelo Congresso Nacional dos Diretores Diocesanos 
de Ensino Livre.
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Aos poucos, uma estrutura se organizou visando a garantir efetiva-
mente essa proposta. A revista “A Tela e a Vida”, da Federação das Atividades 
Audiovisuais do Ensino Livre de Saint-Etienne, consolidava a ligação entre 
todos os responsáveis pelo processo, publicando uma série de documentos pe-
dagógicos e artigos que, periodicamente, evidenciavam a questão.

2. (...)

UMA LINGUAGEM QUE DEVE SER APRENDIDA (op. cit., 
pág. 28)

Alguns talvez argumentem que “Não se precisa aprender a lingua-
gem da imagem e do som. Basta ter boa visão, bom ouvido e gosto apu-
rado.” Se tomarmos o caso do cinema, a experiência revela que, muitas 
vezes, o pú-blico não apreende o verdadeiro significado de um filme, por 
sua in-capacidade de examiná-lo através de seus elementos constituti-
vos, em que fundo e forma se ligam indissoluvelmente: imagens e sons. 
Por esta razão, o público despreza verdadeiras obras primas, dedicando 
sua admiração a obras desimportantes e convencionais. Ao contrário, a 
experiência com- prova, também, que o estudo do cinema nos cineclubes, 
através de sessões e estágios culturais, elevou o gosto do público, garan-
tindo o sucesso de obras de qualidade, porém de difícil abordagem.” 

Não só as idéias de Vallet foram incorporadas ao objetivos do CINE-
DUC, como também nossa participação e frequência aos cineclubes Ma-
cunaíma e do GEC-Grupo de Estudos Cinematográficos da UME-União 
Metropolitana dos Estudantes, que na década de 60 foram muito atuantes 
e responsáveis pela formação cinematográfica de uma juventude.

Como ilustração, segue a transcrição de um trecho do Boletim do 
GEC/UME, de setembro de 1960, distribuído aos sócios do Cineclube:

“Como já observamos em uma passada ocasião, um cineclube 
tem como principal finalidade incentivar e difundir a cultura cine-
matográfica. Esta função, ele a cumpre fazendo exibir filmes de va-
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lor ou que se prestem a aclarar dúvidas a respeito desse ou daquele 
assunto; formando seminários, ciclos, debates, publicando boletins 
ou livros; enfim, empregando qualquer meio possível para maior 
alcance dos postulados cinematográficos, e das idéias que à respeito 
têm seus amantes. O cineclube é uma escola.” (grifo nosso)

O GEC, fundado em 1957 por Dejean Magno Pellegrin e José Paes 
de An-drade, impulsionado por jovens cinéfilos e ponto de encontro 
dos integrantes do cinema novo nascente, teve uma atuação muito im-
portante na gestão de Cosme Alves Neto, da qual nós estivemos mais 
próximos. Suas sessões ocorriam no auditório do Palácio Gustavo Ca-
panema (sede do MEC no Centro do Rio de Janeiro), sempre lotado de 
estudantes. Roberto Rossellini, como convidado, esteve presente a uma 
sessão memorável, respondendo a várias perguntas. Entre os nomes 
atuantes na diretoria do GEC naquela época podemos lembrar: Carlos 
Diegues (Departamento de Estudos) e Affonso Henriques (Beato) (De-
partamento de Produção).

Quando o CINEDUC foi fundado, as idéias cineclubistas de demo-
cratização da linguagem cinematográfica e de formação de platéias foram 
incorporadas aos objetivos da instituição, aliadas a uma preocupação hu-
manitária, adquirida na CNBB, onde iniciamos nossas atividades.

A ação cineclubista nunca foi esquecida. O Cine Clube Glauber 
Rocha atu-ava na Igreja São Francisco Xavier, na Tijuca, bairro da zona 
norte do Rio de Janeiro, cujo pároco, Monsenhor Vital, homem extra-
ordinário, de ideais progressistas - o que na época significava para nós 
- praticamente - “de esquerda” -, abria as portas à atuação cineclubista. 
No Cineclube Glauber Rocha, uma etapa muito rica e particular do CI-
NEDUC teve lugar. As aulas eram ministradas aos sábados, com alunos 
que se inscreviam volun-tariamente para o curso, vindos de diferentes 
bairros, escolas, comunidades – enfim, grupos que guardavam em si 
uma grande diversidade e um ponto comum: queriam aprender cinema. 
Eram, em geral, muito interessados e ti-nham compromisso com o curso. 
Foram várias turmas e chegamos a realizar pelo menos três filmes em Su-
per 8, com os jovens participantes de nossas aulas. Ilustrando essa ativi-
dade, seguem trechos de depoimento de Lourdinha Antonioli, monitora 
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do CINEDUC, membro atuante do cineclube Glauber Rocha, publicada 
no Boletim mensal do CINEDUC, de abril de 1975, e outro depoimento 
colhido agora, para o presente artigo, em agosto de 2010.

Duas experiências: colégio na zona sul e Cineclube Glau-
ber Rocha

“O sistema escolar, com a série de limitações que impõe, exige 
que novas maneiras sejam criadas: é importante analisar bem cada 
turma e descobrir o que as motivaria para uma aula do CINEDUC. 
A professora tem que tornar tudo bastante interessante. As crianças 
que têm o CINEDUC na escola vão ter muito mais dificuldades 
em prosseguir seus estudos ou pesquisas. Ao contrário, os alunos do 
Glauber Rocha (...) estão tendo reuniões quinzenais comigo e já es-
tamos trabalhando em cima de uma idéia de roteiro. Um dos meni-
nos veio me visitar, trazendo um roteiro que ele tinha feito à noite, 
“porque não estava conseguindo dormir” antes de fazer o roteiro. É 
este tipo de interesse que temos de despertar nas crianças das esco-
las e isso dependerá da sensibilidade da professora.” (1975)

Sobre a metodologia

“A princípio, me limitava a dar o livro (cartilha), passar o fil-
me e discutir de-pois, mas aos poucos, à medida que as crianças 
iam solicitando maneiras di-ferentes de dinamizar as aulas, nós 
(eu e elas) fomos criando outras formas de aulas e de atividades... 
(enfatizando) a crítica dos filmes, usando o filme projetado como 
exemplo e rompendo com a “magia” do cinema.” (1975)

“Naquela época, os alunos - de uma geração recém iniciada na 
TV – já esta-vam fascinados pelo mundo das imagens. Saber como, 
com que linguagem e possibilidades, com que instrumentos aqueles 
filmes eram feitos era penetrar na magia. Aí entra também a TV. Eu 
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acredito que a TV – a grande caixa mágica - sempre teve no Brasil, 
principalmente para aquelas gerações, uma importância imensa. Era 
uma grande janela aberta para um mundo - alienante sim - mas 
extremamente atraente, que permitia que se olhasse para “outros” 
mundos, muitas vezes e por inúmeras razões, interditado. Romper a 
magia significava conhecer como fazer e isso representava – de certa 
forma – um poder sobre aquele universo que, ainda hoje, enfeitiça. 
Havia, também, à época, uma voracidade por novas formas de ex-
pressão, de comunicação. Era um momento meio especial.

Eu me lembro de que certa vez, no Glauber Rocha, fizemos 
um filme “fictício” em todos os sentidos. Para começar, não havia 
película. A que tínhamos devia ser guardada para o filme de final 
de curso. Então, tivemos a idéia de treinar com a câmera, o equi-
pamento de áudio e luz, a película que não existia na realidade e a 
equipe dividida, cada um com suas funções. Fizemos o roteiro – o 
tema era a história verídica - extraída de uma manchete de jor- 
nal - de um cara muito pobre, que ganhou uma fortuna na loteria. 
Roteiro, plano de filmagem, marcação de câmera, locações, tudo foi 
determinado. Ação. Começamos a “filmar” nosso filme fantasma. 
Foi incrível. Aqueles jo-vens não faltavam às aulas para levarmos 
ao paroxismo a ficção. Foi de fato incrível e muitas vezes me per-
guntei o que os prendia tão intensamente àquela experiência. Era 
indescritível observá-los compenetrados, atentos às suas funções, 
sábado após sábado, para cumprir um plano de filmagem de um 
filme sem imagens. Depois, baseado no filme “fantasma”, realiza-
mos o filme de final de curso. E a alegria da turma ao ver o produto 
final na tela foi enorme. Foram experiências impressionantes e que 
mostram o futurismo da visão que o CINEDUC trazia em seu pro-
jeto. Hoje, imagino meus ex – alu-nos, convivendo com o imenso 
universo de tecnologias existentes, das imagens onipresentes, e me 
pergunto: será que fizemos diferença? Será que colaboramos para 
que seus olhos fossem mais atentos, aguçados, críticos, reflexivos, 
sábios e generosos para com o mundo que os cerca? Acho que sim. 
E essa intuição me vem dos idos de cineclubista e da intensa crença 
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de que tínhamos um papel na formação de platéias. Principalmente 
entre os jovens. E foi aí que o encontro e a parceria com o CINE-
DUC foram per-feitos.” (2010)

Educar o olhar, aprender a ler a imagem é também capacitar para 
saber jul-gar, para não se deixar enganar. É dar ao espectador a capaci-
dade de res-posta. 

No diálogo, no debate e nesta capacidade de resposta estão os 
pontos de concordância entre a metodologia do CINEDUC e os objeti-
vos do cine-clubismo.

Você pode visitar o CINEDUC, conhecer mais sobre sua história e 
projetos e pensar em uma atuação conjunta em:

 
www.cineduc.org.br





Membros da diretoria do GEC acertam, com representantes da 
Cinemateca Brasileira, a exibição contínua de filmes clássicos através 
do Departamento de Exibição. Da esquerda para a direita: Alberto 
Graça, Marialva Paranhos, Cosme Alves Neto, Silvando Cardoso, Celso 
Amorim, Affonso Beato, Paulo Emílio Salles Gomes e outra pessoa (de 
costas) que não identificamos.

Anexo
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Uma história sem fi m1 - O cineclube 
abraça a escola

                                                                                           
Inês Assunção de Castro Teixeira2

                                                                                                               
Nossos esforços conjuntos, desafiam as impossibilidades                                                                                                                        

Charles Chaplin

Onde tudo principia

Comecemos por onde tudo principia: por que aqui estou, nesta 
publicação, uma professora e pesquisadora do campo da educação? Por 
que aqui estou, ousando propor um abraço, imaginando um romance 
entre cineclubismo e escola? Algum motivo haverá. Suponho que seja 
uma atenção especial, uma generosidade dos colegas que me fizeram 
o convite, de um lado. E, de outro, a paixão que tenho por ambos: a 
escola e o cinema - a educação e a arte -, a ponto de dedicar-me a tra-
balhos com educação e cinema em projetos com professores, escolas, 

1 “Uma história sem fim” expressão que tomei emprestada para intitular esse traba-
lho, é o nome de um filme produzido na Alemanha e EUA, dirigido por Wolfigang 
Petersen, lançado em 1984, com duração de 94 minutos. Trata-se de uma belíssima 
história da leitura e de uma relação de uma criança com um livro. O garoto leitor, 
não apenas lê o livro, mas entra dentro dele, incorporando-se ao enredo e à obra.  

2 Professora da Faculdade de Educação da UFMG. Bacharel e Licenciada em 
Ciências Sociais. Doutora em Educação. Co-organizadora da Coleção Edu-
cação, Cultura e Cinema (Ed. Autêntica) e da Seção Educar o Olhar (Revista 
Presença Pedagógica). Membro fundadora da KINO - Rede Latinoamerica-
na de Educação, Cinema e Audiovisual.

CAPÍTULO 7
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estudantes, livros e coletâneas, oficinas e tudo o mais que ainda virá. 
Por ser assim, começo agradecendo pelo convite, uma feliz oportunida-
de de falar de algumas de minhas paixões. De revisitá-las em algumas 
palavras e linhas.  

Mas por que foi assim? Por onde começa esse enamoramento sem 
fim? Por que estas paixões me embalaram desde criança, como inúme-
ros outros garotos e garotas de minha geração que se apaixonaram pelo 
cinema? E o que dizer desse desejado, desse esperado, desse necessário 
abraço entre o cineclube e a escola, iniciando um romance? 

Lembrando de tempos idos, observo que a escola e o cinema sem-
pre me permitiram, cada um a seu modo, ver e de transver o mundo, na 
expressão de Manoel de Barros. E, assim, encontrar-me com o outro. 
Começando pela Lili, a inesquecível personagem da cartilha escolar 
com a qual fui alfabetizada. E pelo Marcelino, aquele do pão e vinho, 
um cândido menino do cinema espanhol dos anos cinquenta.3  

O cinema trouxe-me o encantamento, a emoção diante da ima-
gem, a experiência da contemplação, em certo sentido, e alargou meu 
encontro com a alteridade. O cinema participou de minha formação es-
tética, deu asas à minha imaginação. Porque o cinema trans-vê, ele me 
olha e nele eu me olhava, em cada cena, enredando-me nos enredos, 
dando asas à imaginação. Esta, que segundo Buñel, “é nosso primeiro 
privilégio”. Por ser assim, cinema e escola me movem, comovem e re-
movem. Me envolvem, tanto quanto me inquietam, fascinam e encan-
tam. Me constituem.  

Cinema e escola – foram se misturando em meus percursos de 
menina a mulher, de criança a adulta, inscrevendo-se na aventura de 
minha humana condição. Forjaram meus pensamentos, afinaram mi-

3 Trata-se da cartilha denominada “O livro de Lili”, de Anita Fonseca, publi-
cada pela Editora do Brasil S/A, São Paulo, sendo de 1956 a décima quarta 
edição. Esta cartilha foi usada na alfabetização de milhares de crianças brasi-
leiras na década de 1950. Quanto ao filme a que me refiro, intitula-se “Mar-
celino, pan y vino”. Dirigido por Ladislao Vaida, é uma produção do cinema 
espanhol, em preto e branco, com duração de 90 min., lançado em 1955.
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nha sensibilidade. O cinema, os grandes filmes digamos, provocaram 
deslocamentos em meu pensamento e imaginação. Escola e cinema de-
sestabilizaram ao mesmo tempo em que constituíram minhas formas 
usuais de ver o mundo, as coisas, a vida. O cinema, não raro, trouxe-me 
o inusitado, o inexistente, o inédito. Conduziu-me à experiência esté-
tica, à emoção diante do belo, à fruição, grafando a ideia e a beleza na 
imagem, entre luz e sombra, silêncios e sons. Entre o estático e o que 
se move. Movem as imagens, movem as palavras, movemos nós, nosso 
corpo e nossa alma, nossas histórias, enlevados por certos filmes de 
que nunca nos esquecemos.

Mas como tudo contém isso e aquilo ao mesmo tempo, a escola 
como o cinema, nem sempre nos fazem bem. Nem sempre nos alçam 
ao que há de mais belo e ético na aventura humana, na sociedade e na 
história. Se recordo, como algo completamente mágico e feliz parte de 
meus primeiros encontros com o cinema, há também o que não me fez 
bem. Há o que desaprender com o cinema que me mostraram.  

De um lado estão, portanto, gratas recordações que me remetem 
à criança de uma pequena cidade do interior de Minas, onde chegara 
a primeira máquina de exibição de filmes, com a qual nosso pai nos 
brindou, a mim e meus irmãos. Através dela, assistimos os primeiros 
filmes de nossas vidas, no quintal de casa, uma alegria incontida! De 
outro, já nos cinemas de rua da pequena cidade, a criança feita meni-
na, adiante adolescente, reencontrava o cinema já em grande tela, no 
escuro das salas de exibição, onde assistíamos as matinês de domingo. 
Nelas aprendi muito do que mais tarde foi preciso desaprender. Se de 
um lado, conheci o Marcelino nas matinês de domingo, conheci tam-
bém parte do que há de pior no cinema hollywoodiano.  Nas películas 
que assistíamos, lá estavam por exemplo, os índios sendo mortos pelos 
mocinhos, como se nada estivesse ocorrendo, como se as populações 
indígenas fossem como animais ferozes. Como se fosse natural e ne-
cessário matá-los, exterminar aquela gente. E eu não me dava conta do 
que estavam fazendo comigo, exceto muito mais tarde, quando entendi 
que tudo isso representava uma perversa e cruel imposição e domi-
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nação cultural, o mais amplo etnocentrismo e a mais plena violência 
física e simbólica, a mais cruel desumanidade.

E o cineblube, como o conheci? Ainda menina, na pequena cidade 
do interior de Minas onde nasci e vivi de meados dos anos 50 a meados 
dos 60, apenas ouvia falar que havia pessoas que se reuniam para assistir 
e conversar sobre os filmes. Apenas ouvíamos falar, muito ao longe, da 
existência desses “clubes” de cinema, pois uma ou outra pessoa da cidade 
falava deles, mas não conseguia entender o que vinha a ser de fato.  Além 
do mais, era coisa de gente grande, para as crianças havia de cinema, até 
então, nada mais do que as esperadas matinês dos domingos.

Na juventude, vindo morar na capital, os cineclubes já se torna-
ram conhecidos, embora não fosse muito simples o acesso a eles, saber 
quem os frequentava, onde funcionavam, poder participar. Por isso só 
vim a aproximar-me um pouco mais do movimento cineclubista, assim 
como inúmeros jovens da minha geração, muito mais adiante, já na 
vida adulta. E bastaram poucas informações para saber de sua impor-
tância e significado. Como teria sido bom participar de algum deles, 
como vi mais tarde, nos relatos de alguns amigos que tiveram que por 
eles passaram!

Seguindo com a proposição

Tendo, pois, me encontrado com o cinema desde a infância, 
hoje como professora e pesquisadora na universidade pública, 
trouxe-o comigo para o dia a dia da universidade e da docência, 
para a Faculdade de Educação, em especial, tal como inúmeros 
colegas o fazem. Sempre tentando colaborar para os professores 
e professoras, assim como todas as crianças, adolescentes e jo-
vens de nossas escolas possam também viver este feliz encontro, 
enamorando-se terna e eternamente pelo bom cinema. Pensa-
mos, ainda, o cinema de criação assim como outras artes, deve 
ser um dos eixos estruturadores da formação acadêmica inicial e 
continuada dos/as professores/as, habitando os tempos e espaços 
de suas vidas. De tal forma, impregnados cinema, no exercício 
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da docência, eles e elas, docentes, saberão tomar iniciativas e re-
alizar trabalhos que tragam o cinema para dentro da escola e a 
levem às salas de cinema. É necessário pensarmos os processos 
de formação acadêmica e social dos professores, ofício a que nos 
dedicamos nas Faculdades de Educação e Cursos de Licenciatura, 
neles desenvolvendo as várias dimensões da condição humana: 
o intelecto e as cognições, o pensamento racional, assim como a 
formação ético-moral e a sensibilidade, a dimensão estético-ex-
pressiva. Se faltar um desses elementos, o sujeito social, o sujeito 
político, capaz de habitar a polis, estará incompleto. É necessária 
a formação de sujeitos sociais professores capazes e sensíveis para 
viverem a vida em comum, subjetividades edificadas em valores 
humanos e sociais, que participem na construção de uma socie-
dade e de um mundo em que todos e todas possamos viver com 
dignidade e alegria, a partir da justiça, da liberdade, da igualdade 
e da diversidade.  

Se possibilitarmos aos mestres momentos e situações em que vi-
venciem a experiência estética ao longo de sua formação, por certo que 
eles irão semear o gosto pelo belo, lapidando a sensibilidade das nossas 
crianças e jovens, reunindo melhores condições para com eles convi-
verem e trabalharem.  Sabe-se, de outra parte, que a estética pode nos 
conduzir à ética, pois não é belo o que é desumano, injusto, arbitrário. 
Não é belo um mundo onde existem os sem direitos, sem casa, sem ali-
mentação adequada, sem oportunidades de acessos aos bens culturais 
e simbólicos, enquanto uns poucos têm tudo isso em excesso. É feio um 
mundo sem afeto, sem solidariedade, sem generosidade. Não é bela a 
pobreza, a injustiça, tanto quanto o consumismo, a espetacularização e 
a banalização da vida e das relações sociais, do corpo e da alma, como 
se vê nas sociedades contemporâneas.  Não é belo a situação da juven-
tude pobre e negra no Brasil, presente nas estatísticas sociais como o 
segmento da população brasileira com maiores índices de mortalidade. 
Isso não é belo. Ao contrário, foge ao senso estético, opõe-se a beleza e 
à estética da vida, do mundo, da história. Por ser assim, lapidar o senso 
estético, é também contribuir para o exercício da ética.
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Mas voltando á nossa proposição central, por que aproximar o 
cineclubismo e a escola em um afetuoso e fraterno abraço? Que razões 
existem para isso? Que enlaces propiciariam esse feliz encontro, esse 
romance de uma história sem fim?

Comecemos pelas responsabilidades da escola, vista não somente 
como um direito dos cidadãos, mas como um espaço sociocultural, um 
território de sociabilidade e socialização. Sim, cabe à escola acolher as 
novas gerações humanas, auxiliando-as em sua inserção na sociedade e 
na história. Conforme Hannah Arendt (1989) as crianças não podem ser 
deixadas à deriva. Os adultos devem cuidar e zelar por elas, transmitin-
do-lhes e interrogando a memória cultural e a tradição (não o conserva-
dorismo), para que se apropriando do que o mundo lhes legou, possam 
reinventar a vida em comum,  realizando o novo de que são portadores.

Ou se formos até Paulo Freire, lembraremos que a educação é um 
ato político e de amorosidade, de cumplicidade com a vida. E fazendo-se 
também na escola, devemos assegurar que ela seja para nossos adoles-
centes e jovens, um lugar de alegria, de experiência e realizações, no qual 
eles “se amarrem” e que lhes permitam viver processos emancipatórios.

Se assim é, se a escola deverá colaborar para que as novas gera-
ções, apropriando-se da cultura não repitam o passado, reinventando 
um mundo para todos, edificado no bem viver e no viver bem; se cabe 
à escola a formação humana, como enlaçar suas responsabilidades ao 
cineclubismo? Como um e outro podem dialogar e se completar em 
ações e gestos de reciprocidade e colaboração?

Se nossas crianças e jovens, as novas gerações humanas que che-
gam às escolas ou estando onde estiverem não podem ser deixados à 
deriva, conforme Arendt e Freire salientam, por certo que o cineclube 
nos territórios escolares, será mais uma forma de bem acolhê-las, para 
melhor cumprirmos nossas tarefas de gerações mais velhas e interme-
diárias diante das que chegam ao mundo, as novas gerações humanas. 
É inegável que, aproximando-se do cineclubismo, as escolas serão mais 
belas e felizes, serão mais profícuas e ampliarão o repertório cultural e 
estético de nossos meninos e meninas, alunos e alunas. 
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Pensando um pouco mais, pelo ângulo do cineclubismo, esse 
importante movimento de memorável história e tradição, observa-se 
alguns traçados e feitos com os quais a escola deverá aprender. Há nes-
se movimento dinâmicas e experiências que a escola deverá mirar e 
admirar, para aprimorar seus discursos e práticas educativo-pedagó-
gicos. A história e experiência do cineclubismo tem preciosos aspectos 
e características que não se pode esquecer, mas prosseguir. Entre eles 
ressaltam: os cineclubes, de um modo geral, são fruto da iniciativa de 
pessoas e grupos, constituindo-se como um movimento, pode-se dizer.  
Trata-se de coletivos que se encontram para conhecer, para assistir e 
debater, pensar e sentir o cinema. Nos cineclubes há critérios para a 
exibição de filmes, há discussão criteriosa de bons filmes, da cinemato-
grafia clássica à contemporânea, nacional e universal. Nos cineclubes, 
de um modo geral, pois não se trata de uma história ou experiência 
uniforme, há seriedade, sem perder o encantamento, o lúdico e a afe-
tuosidade no trato e na relação com o cinema, sempre entendido como 
expressão artística, como criação. No cineclubismo há cuidado e zelo 
na discussão das obras cinematográficas, sem reduzi-las a um aspecto 
ou outro, sem instrumentalizá-las, qual seja, há sempre a busca e o en-
contro com o cinema vivido e pensado como uma experiência estética 
e apenas como entretenimento. 

Ressaltam, ainda, na dinâmica e na melhor da tradição cineclu-
bista, a ausência de interesses mercadológicos e comerciais, cada vez 
mais predominantes na lógica da produção, da distribuição e da exi-
bição de filmes e nas salas de cinema. Não há finalidades de lucro ou 
de ganhos financeiros nas propostas cineclubistas. Também caracte-
rizam a história dos cineclubes conhecidas até aqui, uma abertura à 
participação, à colaboração e a troca entre seus participantes, sem que 
haja hierarquias e formalismos que possam inibir ou prejudicar a livre 
expressão e presença de seus participantes, de seus colaboradores, de 
seus frequentadores, fugindo à lógica da competição, da banalidade e 
da superficialidade. 

Tudo isso e muito mais a escola deverá aprender com o cine-
clubismo. Em especial, seu maravilhamento e compromisso com esta 
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arte, que muitas vezes está no espaço escolar apenas como um recurso 
didático-pedagógico, instrumentalizado e restritivo, não mais do que 
isso. No entanto, a escola também tem o que ensinar ao cineclubismo, 
inegavelmente. Entre seus saberes e fazeres estão a dedicação, o zelo e 
a atenção para com as crianças, os adolescentes e jovens. Embora nem 
todas as propostas didático-pedagógicas e situações escolares nos con-
duzam às práticas e projetos pedagógicos mais desejados neste senti-
do, tal como deveria ser, a instituição escolar se destina ao cuidado e à 
educação das novas gerações humanas. Essa é a sua responsabilidade 
primeira, assim como é ela, a escola, um direito de todos e um dever 
do Estado. 

A instituição escolar se preocupa e se ocupar com o presente e o 
futuro de nossas crianças, adolescentes e jovens, para que possam vivê-
lo plenamente, com dignidade e alegria. Nesse sentido, cabe também à 
escola, discutir, interrogar e participar da construção de uma socieda-
de, de um outro mundo, possível e de um outro Brasil, necessário, nos 
termos dos fóruns sociais mundiais e brasileiro, onde as novas gera-
ções possam exercer seus integrais direitos de cidadania. Sabe-se que 
essa tarefa é de toda a sociedade e será mais ou menos bem sucedida, 
conforme sejam as estruturas sociais mais amplas que circunscrevem a 
própria escola. Qual seja, a escola não é única nem a mais importante 
instituição a quem cabe assegurar o bem viver e o viver bem de todos. 
Ao contrário, ela reproduz as relações sociais, reproduz as desigualda-
des sociais, em última instância. Mas ainda assim, a instituição esco-
lar poderá contribuir para uma melhor inserção das novas gerações 
no mundo, na sociedade e na história, para um mundo melhor onde 
possamos bem viver.

Por essas trilhas, a escola e o cineclubismo se encontram, podem 
somar e se completar, pois o cinema tanto quanto a escola, não é tam-
bém um fim em sim mesmo. A arte será vazia de sentido se não con-
tribuir para o bem comum, para a felicidade de todos os humanos e 
seres da natureza, para a vida. Nesta direção, o cinema e o cineclubismo 
devem também contribuir com sua parte, para a formação de nossas 
crianças e jovens, tal como se passou em minha própria história, narra-
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da acima e de milhares de crianças da minha geração, garotos e garotas 
que tiveram oportunidade de conhecer o cinema e viver a transcendên-
cia desta arte, pois nem todas as crianças tiveram ou têm acesso a bons 
filmes, às salas de cinema, à fruição estética. 

De longa data e ainda hoje, o Brasil exclui milhares de crianças e 
jovens de seu direito à educação e acesso aos bens culturais, tendo em 
vista a situação de pobreza, a carência, a ausência de direitos efetivos e 
o abandono de milhares de crianças, adolescentes e jovens. Os proces-
sos sócio-históricos marcados pelas desigualdades, pelo racismo, pela 
exploração, pelo autoritarismo roubaram seus tempos da infância e da 
juventude de milhares de crianças e jovens brasileiros, ao longo de nos-
sa história. Quando não lhes roubaram a própria vida de Pindorama 
aos dias atuais. 

Visto sob esse olhar, é urgente e necessário, tanto quanto será 
belo, o encontro, o romance do cineclubismo com a escola. E se esse 
enlace ainda está por vir, ele pode estar perto. Ele se aproxima e poderá 
ser luminoso, se os profissionais da escola e o cineclubismo envidar-
mos esforços conjuntos nessa direção. Nesse sentido, cabe apontar uma 
agenda para discussão, de forma que essa aproximação seja profícua e 
se realize sem mais tardar. Não há tempo a perder e não há caminhos 
prontos, iremos construi-los no caminhar, lembrando o poeta. 

Contudo, antes de concluirmos e de elencarmos alguns pon-
tos que deverão constituir essa agenda de trabalho para escolas e ci-
neclubismo, é preciso relembrar uma questão central: qual cinema 
levar à escola e para qual cinema levar a escola? Por que nela deve 
estar um certo tipo de cinema e não outro? Por que levar as crianças 
às salas de cinema para verem alguns filmes e não outros? Por que 
mostrar-lhes a lírica de um Marcelino Pão e Vinho, de um Cinema 
Paradiso, ao invés de exibir filmes do western hollywoodiano, nos 
quais se matam os índios como algo necessário e natural, conforme 
relembrei acima, voltando às matinês de domingo, aos filmes de 
minha infância e mocidade, de antigas gerações?  
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Estas perguntas nos convocam a pensar, de um lado nas dimen-
sões formativas do cinema de criação e, de outro, nas considerações 
de Alain Bergala (2009), que não podemos esquecer.4 São várias as 
contribuições educativas do cinema. Por meio dele podemos conhecer 
diferentes interpretações sobre a realidade, refletir sobre o comporta-
mento humano, aprofundar nosso processo de autoconhecimento e de 
conhecimento do mundo. 

Conforme Jamil Cury (2010, p.10) salienta, há filmes que 
provocam um distanciamento do usual a fim de despertar um pen-
sar sobre o que se viu, filmes há que são um verdadeiro processo 
catártico e que, por meio de questionamentos das imagens em mo-
vimento, provocam uma estética de ruptura.

Sendo assim, é dever da escola, de um lado, promover meios para 
que os educandos possam criar as habilidades necessárias para a com-
preensão lúcida e crítica desses objetos de difusão de valores, ideias e 
comportamentos e que, pelas características de sua linguagem ajudam 
não só a formar nos espectadores certo modo de consumir outros obje-

4 Aqui estou me referindo, sobretudo, à consideração de Alain 
Bergala no sentido de que “O que mais interessa, ‘diz alguma 
coisa’ à criança como ao adulto, não é necessariamente aquilo 
que ele tem o hábito de ouvir. A questão consiste em saber 
 o que se entende por ‘dizer alguma coisa’. Se nos atemos à banal 
comunicação midiática, é às crianças, como público de massa, 
que os filmes ‘sob medida’ dizem alguma coisa, e eles dizem to-
dos a mesma coisa e da mesma maneira. (...) As crianças e os 
jovens de hoje têm cada vez menos chances de encontrar, em 
sua vida social normal, outros filmes que sejam não os do con-
sumo imediato. A escola (e os dispositivos que a ela se ligam) é o 
último lugar onde este encontro ainda pode acontecer. Portanto, 
mais do que nunca, sua missão é facilitar o acesso – de modo 
simples e permanente – a uma coleção de obras que deem uma 
ideia elevada, não pedagógica, daquilo que o cinema – todo o 
cinema – pôde produzir de melhor.” (2009, p. 37-38).
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tos da cultura contemporânea, mas também influenciam na percepção 
que temos da realidade. Na sociedade atual, quem possui algum domí-
nio sobre os códigos da linguagem audiovisual está em melhores con-
dições do que aqueles que não identificam como esses discursos sobre 
o mundo são construídos, assim como os que sabem ler e escrever tex-
tos escritos têm um melhor lugar social do que os que não o sabem. 

É uma tarefa da escola, portanto, assegurar aos educandos o acesso 
ao cinema propriamente dito, o cinema como manifestação artística, pois, 
ao longo de sua história de pouco mais de um século, o cinema como arte 
e criação foi cedendo lugar a um certo tipo de filmes e de cinema como 
puro consumo, como semi-informação. Na esteira dos processos sócio-
históricos e culturais associados à expansão e à hegemonia do mercado, 
à mercantilização da vida e das relações sociais e à espetacularização do 
mundo, o cinema foi se tornando, em parte, mera indústria cultural. Nos 
logradouros públicos, nas salas de cinema, nas locadoras de vídeos e DVDs, 
na televisão, nos anúncios e propagandas, nos jornais e revistas ou na mídia 
em geral, esse é o tipo de cinema hegemônico nos mais diversos países. 

Em contraposição a essa hegemonia do cinema como puro consumo, 
mantido pelos esquemas de produção, de distribuição e de exibição das 
grandes produtoras, resiste com importantes, belas e significativas obras, 
em vários países do mundo, inclusive no Brasil, o cinema de criação, o ci-
nema de arte, de autor, ou outras denominações que possa haver. Trata-se, 
aqui, de um cinema que sensibiliza, que pensa, que interroga, que convoca 
à alteridade, à sensibilidade, à imaginação. Trata-se do cinema como obra 
de arte, que eleva e que enleva, que nos move e comove, que desloca. Trata-
se de um cinema que contempla e que se desdobra em abertura e possibili-
dades estéticas, éticas, poéticas, humanas, sociais e políticas.

Nesse quadro, estudos e observações indicam que o acesso e as re-
lações de nossas crianças e jovens educandos com o cinema referem-se 
ao cinema como puro consumo. Por ser assim, a escola e o cineclubismo 
serão para a maior parte, senão para todos eles, crianças e jovens brasi-
leiros do campo e da cidade, o único lugar onde poderão conhecer e des-
frutar do cinema como arte e criação. Esse é um dos nossos argumentos 
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para a proposição de que não se trata de levar à escola qualquer filme ou 
qualquer cinema, mas o cinema como arte, o cinema de criação. 

Partindo do pressuposto de que os processos educativo-escolares 
devem possibilitar a plena formação das novas gerações humanas, o 
que envolve as dimensões prático-instrumental, estético-expressiva e 
ético-moral desta mesma formação, que se conjugam e sintetizam na 
construção de subjetividades humanas capazes de viverem digna, justa 
e solidariamente a vida em comum, como dispensar a presença da arte 
na escola? E, entre as artes, o cinema de criação?

Se a arte precisa estar na escola e sabendo que nossas crianças e jo-
vens, hoje socializados pela via das imagens, do espetáculo e do mercado, 
predominantemente, torna-se uma tarefa da escola educar e reeducar o 
olhar. É necessário criar, nos tempos e espaços escolares, dispositivos, ati-
vidades, projetos e práticas mediante os quais nossos educandos possam 
desaprender e aprender com o cinema. Desaprender, porque muitos de-
les já chegam à escola com o olhar, uma perspectiva, uma compreensão, 
um gosto produzido pelo consumo rápido, do repetitivo, do descartável 
que lhes é imposto cotidianamente, das mais variadas formas, pelas ima-
gens veiculadas pela mídia, pela publicidade, pelo cinema e pelo vídeo de 
puro consumo. Nesse sentido, se levarmos à escola o mesmo cinema, as 
mesmas linguagens, aparatos e práticas a que já estão expostos, estare-
mos fazendo apenas a reprodução do mesmo, do midiático, da indústria 
cultural. Ao contrário, a escola e a arte na escola, o cineclube na escola 
devem ampliar, interrogar, interpelar o que as crianças e os jovens já tra-
zem consigo, fazendo-os desaprender para aprender algo novo, diferente 
do que já conhecem. Como simples reprodução do mundo midiático, a 
escola não tem sentido, não seria necessária e poderia se extinguir.

Observando por outro ângulo, é um direito das crianças e dos 
jovens e um dever dos educadores e da escola possibilitar-lhes o 
encontro com uma outra estética fílmica,  que foge ao hegemônico 
nos dias de hoje. É um dever da escola e propomos que o cine-
clubismo o entenda também como um de seus deveres, possibili-
tar que as crianças conheçam outro tipo de cinema, o verdadeiro 
cinema: que lhes permitam constituir outra sensibilidade, outras 
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formas de olhar, de pensar, de sentir, de tocar e de se relacionarem 
com o mundo. Nos termos de Miguel Arroyo (2010, p.191-192) 
“outros olhares para uma nova pedagogia”, para um pedagogia ou-
tra, passando da pedagogia de um certo tipo de cinema que desu-
maniza, a uma pedagogia da arte como humanização.  

De outra parte, retomando Bergala (2009), não há fundamento 
na ideia de que “as crianças não se interessam” e de que “os jovens não 
se envolveriam” com o cinema de criação. A esse respeito, o autor nos 
fornece dois contra-argumentos, lembrando que o gosto que as crian-
ças e os jovens desenvolveram até então, foi aprendido, foi “produzido” 
pelos efeitos do marketing. Trata-se, pois, de dar-lhes acesso a outros 
tipos de linguagem e perspectiva fílmicas. Sobre isso, o autor enfatiza, 
ainda, que o argumento de que eles não gostariam, não se interessa-
riam ou não entenderiam certo tipo de filme e de cinema, na verdade 
desqualifica e desrespeita nossos meninos e meninas.  

Por certo que o cineclube na escola e levar a escola ao cinema 
ou ao cineclube, pode fortalecer e concretizar essa aproximação dos 
educandos ao cinema não comercial, retirando-os do lugar de meros 
espectadores em relação à poderosa indústria de bens culturais e do 
entretenimento, que espera de todos apenas um consumo ávido e uma 
recepção passiva e favorável do que ela nos oferece diariamente.

Adiante, os esforços conjuntos

Estas questões e desafios não apenas nos interpelam, como nos 
convocam a uma agenda de trabalho que aqui submetemos à reflexão 
e ao debate de cineclubistas e educadores e de você, leitor/a, elecando 
um repertório de pontos e encaminhamentos que devemos trabalhar 
doravante. Entre eles destacamos: 

-  a importância de encaminhamentos e esforços no sentido de que 
a formação estética esteja presente como um eixo central na for-
mação acadêmica e no cotidiano de vida dos profissionais da es-
cola. Nesse sentido são bem vindos e necessários os cineclubes e 
trabalhos com cinema nas Faculdades de Educação, nos Centros, 
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Instituições e projetos que se encarreguem da formação acadêmi-
ca inicial e continuada dos trabalhadores em educação;

-  a necessidade de ações e movimentos que exijam do Estado 
e das esferas de governo que forneçam a todas as escolas pú-
blicas, do campo e da cidade, equipamentos para a exibição 
e produção de cinema (e sua respectiva manutenção), bem 
como um conjunto de filmes que possibilitem o funcionamen-
to de cineclubes, a montagem e manutenção de videotecas e 
de devedetecas nas instituições escolares e a realização de pro-
jetos com cinema nas escolas;

-  a necessidade de urgente articulação entre o cineclubismo, as 
universidades e as escolas para a aprovação (se for o caso) e con-
cretização do decreto sobre a exibição de cinema brasileiro nas 
escolas, de modo que seja implementado de forma adequada;

-  o planejamento e realização de fóruns, seminários, colóquios, 
encontros e eventos de um modo geral, para a discussão entre 
os cineclubistas e os profissionais da educação, bem como ci-
neastas e outros interessados em projetos de educação e cine-
ma, para o debate de ideias e propostas e a elaboração de uma 
agenda de trabalhos conjuntos de curto, médio e longo prazo.

Finalizando é preciso destacar que o cineclube não é a única 
forma de o cinema abraçar a escola e de a escola abraçar o cine-
ma, pois devemos estar abertos a outros tipos de propostas, pro-
jetos e trabalhos com cinema na escola, pois uma ideia não exclui 
a outra, mas se completam e somam. Vários desses trabalhos e 
projetos já existem e estão em franco crescimento no Brasil. Cer-
tamente que caminhando por essas estradas, veremos enlaçados 
num afetuoso abraço o cineclube e a escola, cenas e enredos de 
um belo e profícuo romance, imagens de uma história sem fim.
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Por um Cinema Intelectual, 
Contra o Cinema Industrial Narrativo1

André P. Gatti2

A teoria crítica deve se comunicar com a própria linguagem

Guy Debord

No Brasil, recentemente, de maneira recorrente, ressurgiu 
uma discussão em torno das idéias contidas no livro A sociedade 
do espetáculo, do pensador e agitador político Guy Debord. Esta 
discussão fugiu ao escopo do ambiente acadêmico e encontrou 
eco em outros espaços não tão estratificados, como a Internet 
(blogs, sites etc.), por exemplo. Enfrentando o problema, debru-
cei-me sobre os principais conceitos inclusos no corpo do texto. 
Estes debates acabaram me levando a pensar em novos termos 
as possibilidades dos meios audiovisuais e as suas possíveis apli-
cações na chamada vida prática. Isto sob a ótica de se apropriar 
do cinema e do audiovisual como ferramentas de conhecimen-
to e crítica, para muito mais além da instrumentalização pura e 

1 Comunicação oral apresentada durante  a realização da 27ª. Semana de 
Comunicação da Faculdade de Comunicação (FACOM) da Fundação Ar-
mando Álvares Penteado (FAAP/SP). 

2 Atuou no cineclubismo brasileiro entre os anos de 1982 a 1995, integran-
do o extinto Conselho Nacional de Cineclubes. Dirigente e programador 
de vários cineclubes e salas culturais. Professor permanente do Programa 
de Mestrado da Universidade Anhembi- Morumbi e professor do curso de 
graduação em cinema da FACOM/FAAP. 

CAPÍTULO 8
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simples que se tinha nos idos de 1920/1930. Momento em que o 
cinema era visto como uma máquina de propaganda política, sob 
o disfarce de instrumento pedagógico e de utilização em massa 
com a finalidade de ilustrar e iludir os seus receptores3. 

O projeto conceitual embutido no filme A sociedade do espe-
táculo, entre outras coisas, tenta dar conta da expressão audiovisual 
para além do entretenimento e, portanto, do mercado. Guy Debord 
veio a realizar seus filmes com a finalidade de criticar a materia-
lidade que o cinema e o audiovisual dão ao capitalismo, nas suas 
mais variadas formas (burocrático, avançado, atrasado etc.). Entre-
tanto, Guy Debord, como um intelectual típico da sua geração e 
origem de classe, não foge à regra de um certo modelo comporta-
mental típico da geração anos 60. Portanto, não seria de estranhar 
o fato de que Debord tenha enveredado na aventura da produção 
audiovisual, além de tantas outras aventuras que pontuaram a sua 
agitada biografia. Afinal de contas foi também na França que sur-
giu toda uma geração de cineastas que militou na crítica de cinema 
e que deixou um legado repleto de manifestos. Trata-se da gente do 
grupo da chamada política dos autores, inicialmente entrincheira-
da na prestigiosa revista Cahiers du cinema.

Nesse magazine foi onde nasceu o movimento da Nouvel-
le Vague, cujos cineastas eram teóricos, jornalistas e críticos de 
cinema. A ideologia nouvelle-vaguista se tornou uma matriz de 
pensamento de alcance internacional que ressoa e dialoga com a 
obra cinematográfica debordiana. Por outro lado, é curioso o fato 
de que todos estes elementos se entrelaçam, também, com a his-

3 A Era Vargas sinalizou com uma visão do estado brasileiro voltado para a cria-
ção  de um cinema pedagógico que  pode ser visto por ocasião da fundação do 
Instituto Nacional de Cinema Educativo, INCE, (Lei n.o 378/1937).O Instituto 
era mantido pela taxa cinematográfica para a educação popular que era cobrada 
junto ao ingresso das salas de exibição. A taxa foi originalmente instituída pelo 
Decreto 21.240/32. Este decreto, entre outras coisas, também tratava de assuntos 
relacionados ao cinema, mercado etc. 
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tória do cinema moderno4 brasileiro, conforme categorizado pelo 
crítico Ismail Xavier5. A questão da crise de identidade do projeto 
da modernidade é o que suporta a obra debordiana, tanto críti-
ca quanto esteticamente. Pois o seu texto é uma estética do capi-
talismo que ele vislumbrara. Tema este que é, também, bastante 
palpável na cinematografia brasileira da década de 1960. Acho 
que isto mostra como éramos modernos/contemporâneos, ain-
da que estivesse presente toda a herança de um cruel subdesen-
volvimentismo. Por isso, pode-se dizer que o Brasil nunca esteve 
tão radical e inteligente, isto sob as claras condições históricas do 
período.  Havia, ao mesmo tempo, um grupo intelectual muito 
antenado com a contemporaneidade dos, então, países centrais 
do capitalismo. Portanto, o período histórico de Guy Debord é 
quando acontece um certo palco de simultaneidade de ações que 
estão explicitadas no texto  A sociedade do espetáculo. 

No que diz respeito às obras audiovisuais de Guy de Debord, po-
de-se claramente perceber quanto são claros os seus objetivos políticos 
e ideológicos.  Os objetivos de Debord se encontram pautados por de-
terminados e lógicos propósitos, tendo como base os seus próprios es-
critos teóricos sobre a crise do capitalismo e o processo de apropriação 
e da circulação da mercadoria pelo regime econômico vigente. Especi-
ficamente, destaco um trecho do capítulo que trata da transformação 
que o capitalismo fez com o tempo cíclico (Cap. V). O que afirma o 
pensador? Que o tempo cíclico:

4 Este antagonismo entre cinema moderno e cinema clássico se trata de um assun-
to delicado. Mas, seria identificado com a antinomia entre cinema da opacidade 
e o da transparência, como assim categoriza o próprio Ismail Xavier em seu livro 
O discurso cinematográfico .

5 O texto se chama Cinema brasileiro moderno, entretanto, outro trabalho do 
autor também aborda estes assuntos de maneira mais adensada, trata-se de As 
alegorias do subdesenvolvimento. Isto mostra como o movimento de cinema 
nos anos 60 se encontrava antenado com as questões mais candentes do contur-
bado e rico período histórico.
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[... ] é dominante na experiência dos povos nômades , porque as 
mesmas condições se apresentam a eles a cada momento da sua 
passagem: Hegel nota que “ a errância  dos nômades é apenas for-
mal , porque está limitada a espaços uniformes”. A sociedade que, 
ao se fixar localmente, dá ao espaço um conteúdo pela estruturação 
de lugares individualizados  encontra-se por isso mesmo confinada 
no interior dessa localização. O retorno temporal a lugares seme-
lhantes passa a ser o puro retorno do tempo em um mesmo lugar, a 
repetição de uma série de gestos  (Debord: 2006, 88).
 
Portanto, a questão da manipulação do tempo foi uma grande con-

tribuição teórica de Guy Debord, entre tantas outras. Esta que poderá ser 
vista nos pensadores defensores da ciência conhecida como dromologia6. 
Puder notar o fato de que Debord buscava uma ponte de reflexão que 
correspondia a certos anseios esquecidos pela média dos cineastas da 
indústria do entretenimento, mas nem tanto pelos cineastas modernos, 
como: Jean Renoir, Roberto Rosselini, Serguei Eisenstein, Federico Felin-
ni, Glauber Rocha, Satyiajit Ray etc. Esta peculiaridade pode também ser 
notada, também em alguns cineastas pós-modernos, como: Peter Gre-
enway, Quentin Tarantino, Werner Fassbinder, Win Wenders, Rogério 
Sganzerla, Abbas Kiarostami, Wong-Kar-Wai, Wang Xiaoshuai etc.

  
Palavra-imagem?

Ao transpor a sua própria obra literário-filosófica para o suporte 
audiovisual, acontece um claro processo de intersemiose e que é bas-
tante curioso. Isto porque Debord tenta cumprir uma agenda estética e 

6  Ciência que foi fundada pelo filosofo Paul Virilio cujas teses dromológicas estão 
descritas no seminal: Guerra e cinema. Virilio é um pensador que procura a 
cultura onde aparentemente não existe cultura. Ele entende que  há um forte 
tendência de separar a arte da técnica, há a necessidade de roclar arte e técnica, 
se quisermos compreender alguma coisa da nossa realidade.  Um autor que tra-
balha esta corrente de pensamento no Brasil é Eugenio Trivinho (A dromocracia 
cibercultural: lógica da vida humana na civilização mediática avançada).
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política de ruptura violenta e que deveria ser acompanhada pela reali-
zação do filme propriamente dito. Compreendo que, de certa maneira, 
isto leva a crer que, portanto a rigor, Debord não chega a desvincular 
imagem da palavra escrita, ele seria um filósofo-cineasta, na definição 
de Julio Cabrera7. Esta característica, que para muitos críticos cinema-
tográficos poderia ser considerada como letal, na realidade, revela-se 
como um nutriente interessante para o cinema intelectual, na medida 
em que pregava Serguei Eisenstein8 em seus textos teóricos. 

O que de fato tornaria Guy Debord, em um primeiro e rápi-
do olhar, num escritor que usa do cinema para expressar um de-
terminado corpo de idéias que não é necessariamente de origem 
cinematográfica, documental ou mesmo ficcional? A indagação 
que vem à mente seria a seguinte: como transformar idéias de 
especulação lógica e abstrata em sons e imagens em movimen-
to9?  Mas, o que com isso Debord parece acreditar? Creio que ele 
acreditava no fato de que o cinema é uma forma de linguagem, e, 
com isso, Debord eleva esta linguagem cinematográfica e audio-
visual não apenas ao patamar de uma mera representação e cons-
trução do mundo simbólico, como a emparelha às imagens em 
movimento e sons ao nível do cânone literário e filosófico. Isto 

7 Em seu livro Cinema e filosofia, Julio Cabrera defende a hipótese de que o 
cinema seria uma espécie de máquina de pensar e que pode ser operada por 
filósofos-cineastas. Categoria esta que pode ser atribuída a vários realizadores 
que estão elencados no texto do autor.

8 Entre outras coisas, o cinema intelectual propunha uma dialética entre banda 
sonora e imagens em movimento. Numa clara tentativa de fugir ao teatro dra-
mático burguês. No caso do cinema brasileiro, posso afirmar que dois filmes tra-
balham esta categoria de cinema com rigor e talento. Estou e referindo a Deus e 
o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha, e O bandido da luz vermelha, de 
Rogério Sganzerla.

9 Intelectuais e pensadores terem algum projeto voltado para a produção de filmes, este 
fato também não é nenhuma novidade, entre alguns escritores modernistas como, 
por exemplo, Oswald de Andrade e Blaise Cendars. Ambos chegaram a escrever um 
roteiro de um filme que nunca conseguiram de fato produzir, por exemplo, mas se 
tratava de um roteiro original e não de um romance ou conto adaptado.
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em uma manifestação com recursos de retórica e elaboração do 
conhecimento, o cinema como máquina de pensar, à moda de um 
filme como: O sacrifício (1986), de Andrei Tarkovsky, ainda que 
o poeta e pensador soviético Mayakovsky afirmava que o cinema 
não se prestava à filosofia. Isto a exemplo do que acontece com as 
formas humanas mais antigas e tradicionais de expressão, como 
a literatura e o ensaio científicos, de uma forma geral. Portanto, 
indica-se uma transformação social que tende a valorizar mais a 
imagem que a palavra, talvez num olhar mais apressado, venha a 
ser mais valorizada a aparência que a essência. Este é o jogo/tru-
que da modernidade, seja ela qual for: pós, alta, hiper ou líquida.

Entretanto, tal situação, a de exprimir conceitos teóricos em imagens 
em movimento, na verdade, na história da teoria do cinema, não se trata 
de nada algo muito original. Já que isto pode ser visto, por exemplo, na 
tradição dos teóricos-cineastas eslavos e soviéticos, construtivistas, como: 
Kulechov, Dziga Vertov, Pudovkin e Serguei Eisenstein, somente para citar 
os mais importantes, eles eram useiros e vezeiros em se utilizar de tal sis-
temática. Claro que isto acontecia com gradações que variavam de acordo 
com a personalidade e o estilo de cada um dos citados. Afinal, todos eles 
se encontravam envolvidos nos processos das revoluções sociais, técnicas e 
políticas do seu tempo, alguns mais outros menos. Desta situação deriva o 
fato de que as biografias daqueles célebres senhores também os aproxima 
da vida, da biografia de Debord, pelo menos em certo sentido. 

Se, por exemplo, o pioneiro Lev Kulechov pregava o princípio 
da montagem como elemento distintivo da arte do cinema, o es-
pecífico cinematográfico como ele próprio atestava. Isto está con-
densado no seu clássico Film theory10. Por outro lado, o inquieto e 

10 Sabe-se que ele fez esta demonstração através do seu famoso efeito, conhecido 
comumente como “efeito Kulechov”. Este experimento visual consistia em jus-
tapor seqüências de imagens diferentes (um prato de comida, um caixão sendo 
carregado). Por sua vez, estas imagens quando confrontadas com uma outra fixa 
de um ator que olha o horizonte (Ivan Mosjoukine, um dos pioneiros do cinema 
russo), de maneira recorrente e pautada por intervalos regulares criava sentidos 
completamente diferentes. Dessa maneira, o cineasta-teórico demonstrou que 
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investigativo, Dziga Vertov enxergava na capacidade do olho me-
cânico, o Kinoaparatum, do aparato cinematográfico, um recurso 
e uma forma de apreensão da realidade em seu estado bruto, des-
tituída da mentira do cinema narrativo burguês e de seus dramas 
comezinhos, nas palavras do próprio. Este tipo de cinema que hoje 
se tornou o cinema hegemônico (narrativo-industrial). 

Vertov afirmava isso, inclusive, se referindo aos seus mais brilhantes 
pares do grande cinema revolucionário abrigados no seio da Revolução de 
Outubro. Refiro-me aos casos emblemáticos de cineastas como: Eisenstein, 
Pudovkin, Dovjenko etc. Voltando ao programa teórico de Vertov que pre-
gava as teses do Cinema Olho (Kino-Glaz) quando produziu os seus memo-
ráveis kinocks11. De fato, filmes apanhados da realidade direta e com a sua 
posterior manipulação técnica. Com isso, ainda que esta não fosse a pos-
tura original de Vertov, também, pode-se dizer que, de certa maneira, seus 
filmes também acabavam aproximando-o de um certo cinema ilusionista. 
Isto mesmo com aquela matéria em estado pouco lapidado. Esta caracte-
rística, por sua vez, embute sua maior contradição. Ainda havia a presença 
do monumental e esquecido Pudovkin. Nas suas obras, este cineasta vinha 
a propor uma realização cinematográfica pautada principalmente na chave 
histórica e/ou alegórica. Estilemas estes que, pelo menos em parte, tam-
bém foram perseguidos pelo mais exemplar de todos os cineastas, no caso 
Serguei Einsenstein. Entretanto, Eisenstein com as teses do seu cinema da 
montagem das atrações e, posteriormente, do cinema intelectual alcançou 
uma maior visibilidade no campo cinematográfico. Diga-se, de passagem, 
Eisenstein ampliou o campo. Isto porque estas teses, que partiam de uma 
especulação estética, encontraram chão nos materiais cinematográficos, 
propriamente ditos. Confrontando e equacionado as suas teses, Eisenstein 
acabou traçando, dessa maneira, um procedimento científico rigoroso e 
dialético materialista. O espírito do arquiteto em Eisenstein e o seu olho 

cada uma destas seqüências apresentava sentidos diferentes, a narrativa adquiria 
particularidades antes não apresentadas.

11 Filmes de curta duração que eram exibidos para as populações que se encontravam a 
beira das estradas de ferro soviéticas. Estas sessões aconteciam no famoso kinotrem.
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pictórico o tornam um cientista e artista, ao mesmo tempo. O cinema nun-
ca esteve tão inteligente e tão fora de lugar, ao mesmo tempo. Isto se devia 
a várias questões de ordem histórica, social e política. 

Entretanto, no seio da sociedade ocidental, além do véu flame-
jante da revolução leninista, outros cineastas pensaram e utilizaram o 
cinema e a teoria de maneira mais ou menos recorrente. Entre eles o 
nome de maior expressão é com certeza o de Jean-Luc Godard, mas 
Glauber Rocha também consta desta plêiade de cineastas, teóricos e 
pensadores da cultura. Ainda que em Glauber o método não seja algo 
de fácil apreensão. Além destes teremos tantos outros que o ponto 
de partida da coisa toda se inicia, em geral, do cinema como modo 
de apreensão do real, nesta categoria poderiam se inserir vários rea-
lizadores do gênero como o cinema antropológico e as vertentes do 
direct cinema e cine verité. Ainda assim, poderia se falar da vertente 
do cinema científico que permite a aplicação das imagens e sons em 
atividades industriais como aquelas que necessitam de simulações em 
três dimensões, em tempo e reação reais. Tal esforço pode ser visto na 
construção de plataformas marítimas ou mesmo espaciais. 

Contudo, o que me chamou a atenção em Guy Debord foi o 
seu método em utilizar a transcriação, ou transliteração, próximo de 
como foi manipulada e pensada por Haroldo de Campos, a passagem 
das palavras para imagens. Imagens estas que são de arquivo. Trata-
se de uma verdadeira miscelânea de filmes de ficção, documentários, 
publicitários etc. Em A sociedade do espetáculo, Debord executa um 
curioso método intersemiótico. Isto porque, normalmente, no cine-
ma o processo da intersemiose é operado por sujeitos diferentes, es-
critor e diretor, no caso da transposição literária, por exemplo. Seria 
a mesma coisa se, por exemplo, Mário de Andrade viesse adaptar e 
dirigir para o cinema a sua rapsódia Macunaíma (1928)12. Sintomati-

12  O filme foi dirigido por Joaquim Pedro de Andrade. O diretor e roteirista adapta-
va o tema do escritor para o seu presente histórico, ainda que de maneira alegóri-
ca. Onde estavam presentes a realidade da luta armada e a revolução de costumes 
que caracterizou a juventude no mundo inteiro nos conturbados anos 60.
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camente, Debord se utiliza de imagens de terceiros para explicar um 
determinado tipo de raciocínio, este seu e muito próprio, o pensa-
dor-cineasta acaba realizando um filme para poucos paladares. Afi-
nal, o que pretende a Sociedade do espetáculo a não ser um princípio 
explicativo e revolucionário da sociedade de massa moderna? Ainda 
que no meu entender, o filme-manifesto de Debord se pareça muito 
mais com uma carta de intenções, um programa estético, do que exa-
tamente uma bula para solucionar os problemas decorrentes deste 
tipo de trabalho, a transposição literária para o cinema. Entretanto, 
o filme, a sua pesquisa de imagens é, por assim dizer, brilhante. A 
composição de tais imagens se afina de maneira bastante articulada, 
temperada com uma fina ironia. Onde belas imagens insistem em 
dialogar com o discurso ácido e cruel do cineasta francês. Será que o 
terreno da crítica da cultura teria chegado ao seu limite? E, tudo que 
viria depois seria apenas uma constatação das teses debordianas? A 
oposição/integração entre palavra e imagem em Debord alcança um 
patamar do mesmo nível que aquele realizado pelos cineastas geniais 
e profissionais citados acima. Este nível alcançado se deve a recicla-
gem de estilemas e recursos utilizados por outras obras de vanguarda 
da historia do cinema mundial.

Guy Debord parte do princípio que o espectador será priva-
do de tudo, e, também, será privado da imagem. Portanto, a sua 
teoria subversiva, parte do pressuposto de que nunca integraliza-
mos tais imagens e que a sociedade do espetáculo nos manipu-
la como autômatos descarnados de reflexão e compreensão. Na 
realidade, as teses do cineasta-pensador contrastam com as de 
outro pensador da cultura, no caso, de Nestor Caclini, que afirma 
que o consumo serve para pensar.  Entendo que os filmes de Guy 
Debord devem ser vistos à luz de seus textos, pois ele próprio, 
a exemplo de Glauber Rocha, também se propõe a ser um in-
terpretante da sua própria obra. Isto pode ser visto no seu texto 
que acompanha o DVD, onde se encontra o artigo A propósito do 
filme “A sociedade do espetáculo”. Neste texto, o pensador pro-
põe a maneira que ele considera mais correta para ver a sua obra. 
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Entretanto, alguns interpretantes de Debord o fazem de maneira 
um pouco diferente, como, por exemlo, Brigitte Cornand. Esta 
que realizou o documentário Guy Debord: sua arte e seu tempo 
(1994). Onde a autora explora os mais variados matizes da obra 
do escritor que não se encontram no seu auto elogio. Não quero 
estabelecer aqui nenhum juízo de valor sob o ponto de vista do 
ineditismo ou não da abordagem cinematográfica debordiana. 
Isto na medida em que Debord se utiliza do cinema como forma 
de expressão e de reflexão sobre questões que norteiam o cami-
nhar da sociedade contemporânea. O que representa um projeto 
de maior fôlego do que a realização de um simples filme.
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Gabriel Rodríguez Álvarez1

La educación cinematográfica mexicana tiene varios orígenes. Ade-
más de la prensa literaria y la especializada en cine, uno de los medios 
para aprehender el oficio y la memoria fílmica han sido los cineclubes, 
donde los aficionados al séptimo arte aumentaban sus conocimientos y 
hablidades para conjugar el lenguaje fílmico a través de la proyección de 
películas y la publicación de revistas, fichas técnicas, filmografías, en-
trevistas, opiniones, manifiestos y proyectos. Las utopías se convirtie-
ron en instituciones y en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se combinaron modelos donde participaban la educación y la 
exhibición, promoviendo la documentación y el estudio, a través de la 
difusión permanente de cines de todo el mundo, logrando paulatina pero 
irreversiblemente, la consagración de esas actividades enfocadas a la pre-
servación del patrimonio universal de las imágenes en movimiento.

1 Gabriel Rodríguez Álvarez - Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador y promotor 
cultural, ha participado en congresos, seminarios y reuniones internaciona-
les. Ha diseñado modelos de capacitación en creación y gestión del cineclub 
para promotores culturales. Dirige la Conferencia Mundial del cineclubis-
mo y es Coordinador de los Encuentros Iberoamericanos de Cineclubes. 
Es director y editor de Mundokino. net Ha editado videos y escrito ensayos, 
artículos periodísticos sobre cine, fotografía, lucha libre, cultura urbana y 
cineclubismo en publicaciones nacionales e internacionales. Compiló el 
epistolario de Cesare Zavattini de sus cartas a México publicado por la Fil-
moteca de la UNAM y escribió el libro Manuel González Casanova, pionero 
del cine universitario, editado por la Universidad de Guadalajara.
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Por tenues que parezcan, las huellas del cineclubismo han marcado 
a cada generación desde la década de 1930. Sabemos que los movimien-
tos literarios importaron protocolos cineclubistas franco-españoles y que 
más tarde, después de la II Guerra Mundial, la Iglesia Católica y los mi-
nisterios del Exterior incorporaron a los cineclubes en sus actividades de 
difusión cultural. Luego se arraigaron entre las iniciativas culturales hasta 
asentarse en universidades, donde permanecen desde entonces. Las fron-
teras extramuros se abrieron de modo paulatino y poco a poco germinó 
la cinefilia en barrios, museos, galerías, cafés, libroclubes, universidades, 
casas de la cultura e innumerables espacios no convencionales.

El deseo de apropiarse del cine se convirtió en la utopía 
soñada por la efímera Federación Mexicana de Cine-Clubes en 
1955, reivindicando en la revista Cine-Club la necesidad de abrir 
una escuela de cine, un museo y una cinemateca. Ese sueño llegó 
a realizarse a partir del asentamiento de la Sección de Activida-
des Cinematográficas de la UNAM en 1959, la Filmoteca de la 
Universidad en 1961 y el Centro Universitario de Estudios Ci-
nematográficos (CUEC) en 1963, centro de enseñanza pionero 
que consiguió instaurar en la universidad la educación sobre las 
disciplinas y cuestiones técnicas y formales del cine. Con el paso 
de los años, esas entidades acumularon experiencias académicas 
y ganaron un lugar indiscutible en los foros mundiales. 

El grupo Nuevo Cine, a través de su revista homónima, fue testigo 
de su tiempo reportando que en 1961 se inauguró el Cine Debate Popu-
lar que propuso un protocolo riguroso y generoso para apreciar el viejo 
cine mexicano, y los nuevos cines europeos y latinoamericanos. Para-
lelamente, la UNAM creó el Cineclub Infantil y, sucesivamente, progra-
maciones apoyadas en embajadas, institutos culturales, distribuidoras 
comerciales y archivos fílmicos. Las actividades cinematográficas eran 
acompañadas con la publicación de carteleras, anuarios, las colecciones 
Cuadernos de cine, Textos de cine, libros monográficos, calendarios, 
agendas, memorias de congresos y encuentros, generando una valiosa 
bibliografía al alcance del especialista y el público en general. Los gru-
pos estudiantiles aplicaban modelos paralelamente y el Cine Estudio 
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Arquitectura celebró 22 sesiones. En los años 70, el cineclubismo es-
tudiantil compartió banderas y reivindicaciones con movimientos so-
ciales, urbanos, sindicales, agrarios y de estudiantes en muchas zonas 
del país, sumando su militancia y solidaridad a las causas por las que 
desplegaron exhibiciones y cinedebates.

En 1970 una nueva revista llamada Cine-Club reunió algu-
nos críticos jóvenes, historiadores, periodistas, cineastas y cinéfi-
los que se propusieron ir a contracorriente frente a la parsimonia 
y tartamudeo de una industria amenazada por la televisión y la 
bancarrota de los apoyos estatales. La situación política del régi-
men que se colapsaba afectó toda la vida cultural. Sin embargo, la 
curiosidad universitaria creó públicos y terminó provocando que 
se instauraran salas de arte y que cobrara mucho prestigio la Re-
seña Mundial de Festivales Cinematográficos con la que la ciudad 
capital, buscaba ponerse al día en el panorama internacional.

La escuela universitaria de cine

Fundado en 1963, el Centro Universitario de Estudios Cine-
matográficos (CUEC) fue una de las primeras escuelas de cine en 
América Latina y en su plan de estudios de 1973 ya contemplaba 
laboratorio, guión, edición, historia del cine, fotografía, direcci-
ón, teoría del montaje y análisis de textos. Fundado e impulsado 
por Manuel González Casanova, militante cineclubista y funcio-
nario universitario, la escuela de cine de la UNAM tuvo que arar 
en los pedregales. Sin embargo, a pesar del desdén con que se lo 
tomaban los líderes sindicales del cine industrial e incluso auto-
ridades universitarias, el CUEC se desarrollaba año con año. Las 
especialidades eran como fotógrafo, editor, director de televisión, 
escritor, teórico de cine y director de producción. La planta de 
maestros incluyó en sus inicios a personajes de la cultura como 
los fotógrafos Manuel Álvarez Bravo, Walter Reuter y Héctor 
García; los cineastas Luis Alcoriza (Tlayucan), el chileno Miguel 
Littin (El chacal de Nahueltoro), el polifascético Paul Leduc (Reed, 
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México insurgente), el documentalista José Rovirosa que más tar-
de desempeñó en el CUEC los cargos de secretario administrati-
vo (1970-1978), director (1978-1985), secretario técnico (1991-
1993) y miembro del Comité Editorial (1992-1997) y Giovanni 
Korporaal (El brazo fuerte). También figuraron los críticos Emilio 
García Riera (Historia documental del cine mexicano), Jorge Ayala 
Blanco (La Aventura del cine mexicano) y Tomás Pérez Turrent 
(Canoa); el músico Rodolfo Halffter, Gloria Schoemann, vetera-
na editora del cine de la Época de Oro y escritores como Rosario 
Castellanos (Balún Canán), Gabriel García Márquez (Cien años 
de soledad) , Salvador Elizondo (Farabeuf o la crónica de un ins-
tante), José Revueltas (El apando) y el prolífico cinéfilo Carlos 
Monsiváis (Días de guardar). A su vez, en la primera generación 
del CUEC, Marcela Fernández Violante dirigió De todos modos 
Juan te Llamas, el primer largometraje de ficción de la escuela 
y llegó a ser profesora y más tarde directora del centro, del que 
han egresado cineastas y técnicos notables como Jorge Fons (Los 
caifanes), Jaime Humberto Hermosillo (La pasión de Berenice), 
Rafael Montero (Adiós David), María Novaro (Lola), Alejandro 
Gamboa (La primera noche), Emmanuel Lubezki (¿Quien diablos 
es Juliette?), Alfonso Cuarón (Sólo con tu pareja) y Fernando Eim-
bcke (Temporada de patos). En el renglón de las publicaciones, 
el CUEC se ha mantenido en la divulgación de trabajos docu-
mentales, con su revista especializada Estudios Cinematográficos 
y co-editando —por citar un notable ejemplo— la monumental 
investigación de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco sobre 
las carteleras de la ciudad de México. 

Los estudiantes del CUEC se inclinaron por el documental 
y filmaron el movimiento estudiantil. Más tarde, se editó El grito, 
firmado en 1971 por Leobardo López y realizado colectivamente, 
modo también utilizado por el Grupo Taller Octubre en trabajos 
estudiantiles. Asimismo, del CUEC saldrían algunos de los inte-
grantes de la distribuidora Zafra Cine Difusión, que durante los 
años 80 dinamizaron las redes alternativas en diversas regiones del 
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continete americano. El cine llamaba la atención de los jóvenes. Sin 
embargo, ingresar a ese sistema educativo se hizo complicado y 
prácticamente inaccesible para el grueso de la juventud con inquie-
tudes en ese campo. En 1975 se fundó el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, que ha llegado a ser otra de las principales insti-
tuciones educativas del cine profesional en México. Las enseñanzas 
de Sergio García Michel (joven veterano del movimiento de cine en 
Super 8) en el Museo de Arte Carrillo Gil entre 1984 y 1999, per-
mitieron tener un curso propedéutico que virtualmente preparó a 
muchos de los que entrarían a las escuelas de cine.

Caminos del cineclubismo

En 1985, la Asamblea General de la Federación Internacional de 
Cine Clubes (FICC) tuvo lugar en La Habana, y participaron represen-
tantes de numerosos países, incluyendo México. Por primera vez se 
realizaba una reunión internacional en América que atraía a numero-
sos representantes del cineclubismo en distintas regiones del mundo. 
Representando a los mexicanos estaban allí miembros de la Asociación 
Nacional de Cineclubes Universitarios, integrada por agentes cultura-
les que trabajaban en diversas universidades del país. También estuvie-
ron allí los directores de Zafra Cine Difusión que regresaron a casa con 
nuevos títulos. Dos años más tarde, México participó como observador 
en la siguiente asamblea que tuvo lugar en Checoslovaquia y de don-
de salió la carta de los Derechos del Público (conocida también como 
Carta de Tabor). La globalización económica se acercaba y la caída del 
bloque socialista tenía los días contados. 

Paradójicamente, la visión eurocéntrica del cineclubismo impidió 
que los mexicanos sintieran afinidad por participar en un organismo 
como la FICC, que se mantenía reacio a la apertura hacia países extraeu-
ropeos. Paralelamente a muchos intentos por sacar adelante el movi-
miento cineclubista con el video VHS y paulatinamente el DVD, en todo 
el mundo se efectuó una transición a los formatos digitales, al tiempo en 
que se daba una erosión en los protocolos y la imagen del cineclub.
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En los años noventa se recuperaron las actividades cineclubistas en 
la UNAM a través de diversos membretes de cineclubes en las escuelas y 
facultades. Los modelos se reafirmaron y remodelaron de acuerdo a una 
época en donde todavía era escasa la distribución doméstica, se agotaban 
poco a poco los catálogos en 16 mm y el cine digital se acercaba inexora-
blemente. Durante el fin de siglo, los auditorios universitarios refrenda-
ron su calidad de santuarios para acceder a las imágenes en movimiento 
de una forma más cercana a lo educativo que a la mera evasión.

La educación audiovisual ha encarado el desafío de crear cine y 
video, con sus particularidades, préstamos artísticos, rupturas, esen-
cias y definiciones. Aunque han pasado periódicamente por crisis de 
identificación, no ha llegado el día en que los creadores de imágenes 
en movimiento y su público se destierren mutuamente. Hasta la me-
diocridad artística ha alimentado el orgullo nacional proporcionando 
un consuelo al fraude estético y es posible afirmar que la búsqueda del 
cine mexicano continúa; eso incluye por supuesto los horizontes del 
cineclubismo global, y la educación formal e informal del audiovisual. 
En ese espacio de interpretación e interpelación que constituyen los 
cineclubes y las escuelas, las y los cineastas mexicanos todavía tienen 
mucho que aportar y recibir de sus públicos, aprovechando los forma-
tos analógicos y digitales, las aulas, las salas especializadas y los espa-
cios no convencionales donde cotidianamente se ejercen y aprenden 
los derechos culturales. 
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Jorge Nóvoa1 

Introdução

Vivemos contraditoriamente no nosso presente, em 2010, ao 
mesmo tempo o futuro e o passado. Nesse início do século XXI temos, 
como nunca, a possibilidade de utilizar as mais sofisticadas e eficientes 
tecnologias para desvendar a realidade social e histórica, mas vivemos 
presos, no presente, ao passado e nossa percepção nos indica muitas 
vezes que não é o melhor desse passado que se agarra ao presente vivo. 
O morto agarra-se ao vivo diria Marx e isto é verdade de múltiplos pon-
tos de vista. Freud, ao seu modo, fala, ao mesmo tempo, do recalcado 
e da neurose de repetição que mais cedo ou tarde reaparece. É possível 

1 Professor do Departamento Sociologia e da Pós-Graduação em Ciências Sociais, 
Coordenador da Oficina Cinema-História da Universidade Federal da Bahia e 
editor da revista O Olho da História (www.oolhodahistoria.org), organizou o 
livro Cinematógrafo. Um olhar sobre a história. São Paulo, Ed. Da UNESP, 
2009 e Cinema-História: teoria e representações sociais no cinema. Rio de 
Janeiro, Apicuri, 2008.
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assim se observar, com relação às relações entre a arte e a ciência, um 
eterno retorno no qual não raro os artistas “corrigem” os cientistas e 
suas ciências, muito embora de modo pedante, cientistas e aprendizes 
de feiticeiros repetem os argumentos racionalistas e positivistas que 
consideram que os obstáculos e crises no interior das ciências devem 
ser superados com os meios da própria ciência como se fosse possível à 
ciência brotar sempre pura em toda sua extensão se auto-engendrando 
permanentemente. É curioso ouvir isto na fala de estudiosos de Marx, 
por exemplo, esquecendo que Marx, sabendo distinguir as especifici-
dades de domínios particulares – mas não estanques, não apenas usava 
as artes como laboratório de investigação e reflexão, como também no 
arsenal de suas argumentações. 

Podemos constatar que é exatamente por conta da própria espe-
cificidade “irracionalista” das obras de arte e de suas capacidades de 
elaborar argumentos - e narrativas - não racionalistas, mas orgânicos 
- pois fazem apelos aos sentimentos e emoções - que seus discursos 
desarmam muitas vezes as racionalizações “cientificas”. Existem, pois, 
idéias que exercem uma força reacionária em relação às inovações 
científicas em seus diversos campos, persistindo de modo obstinado 
em voltar à baila (é certo que de modo desigual no tempo e no espaço), 
quando o campo parecia já aplainado para a realização de pesquisas 
extensivas usando as novas problemáticas e objetos. 

Na problemática que estamos trabalhando sistematicamente 
há quase duas décadas,2 a das relações complexas entre o cinema e a 
história, se torna, todavia, ainda mais difícil de “aceitar” o fato de que 
muito do que estamos denominando de um paradigma e uma peda-
gogia do “futuro” já existia em graus variados no passado, e isto desde 
que o cinema apareceu. Com relação à simples utilização da pintura, da 
escultura e mesmo da arquitetura, vários historiadores estudiosos do 

2 NÓVOA, Jorge. Apologia da relação cinema-história. In: Jorge Nóvoa e José 
D´Assunção Barros. Cinema-História: teoria e representações sociais no cine-
ma. Rio de Janeiro, Apicuri, 2008. Ver também in: Revista O Olho da História, n. 
1 (www.oolhodahistoria.org)
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mundo antigo, do medieval e do moderno - muito embora mais volta-
dos para questões ligadas à história da arte - já utilizavam as imagens. 
Mas é também bem verdade que tal prática não adquiriu o peso e valor 
epistemológico que passou a ter senão mais recentemente. Entretanto, 
atenção para a ênfase na etimologia palavra epistemologia. Ela difere da 
palavra ontologia. Isto permite percebermos que vivemos num mundo 
dominado pelas imagens, mas no qual, muito contraditoriamente sua 
utilização sistemática e consciente por professores e pesquisadores das 
diversas áreas do conhecimento, nas suas múltiplas dimensões, se faz 
ainda enfrentando não somente o peso da inércia dos currículos ins-
titucionais, mas também a reação de muitos dos referidos agentes so-
ciais às mudanças e inovações com a introdução de uma pedagogia que 
utilize as imagens, a fotografia e o cinema, mas também documentos 
fonográficos. É verdade, pois, que estudos em outros espaços, realiza-
dos por historiadores e cientistas sociais chamam a atenção também 
que é comum se escutar a afirmação de que o historiador não gosta 
das imagens. Recentemente uma polêmica entre historiadores ingleses, 
falava do que denominavam a  “invisibilidade do visível ”3. Trata-se 
evidentemente do que alguns chamam de amnésia, fenômeno que se 
apropria de historiadores e cientistas sociais quando começam a avaliar 
suas praticas investigativas, seus paradigmas e objetos de estudo. Eles 
se esquecem completamente de que a utilização de fontes iconográficas 
é muito mais praticada do que eles são capazes de admitir.

Em geral temos escrito sobre Marc Ferro como teórico e pesquisa-
dor das relações entre o cinema e a sociedade. Escrevemos menos sobre 
Siegfried Kracauer. Mas desde que começamos a nos aplicar às pesquisas 
sobre o que denominamos nossa problemática e objeto (e que é também 
uma teoria com nuanças que se desenvolve se considerarmos cada au-
tor desse “movimento”) ou seja, a relação cinema-história, Kracauer 
permanece ainda muito pouco conhecido no Brasil. Isto é verdadeiro 
mesmo na própria Alemanha e na França. Ele veio assim ocupando em 

3 ABOUT, lsen e CHÉROUX, Clément. « L’histoire par la photographie », Études 
photographiques, 10 | Novembre 2001
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alguma medida nossa reflexão e nossa vontade de nos estendermos sobre 
sua contribuição. Ele antecedeu Marc Ferro em pelo menos três décadas, 
provavelmente bem mais se considerarmos seus artigos de “crítica” cine-
matográfica e que finalmente levava-o a enxergar as contradições do seu 
mundo, já nos anos 20. Mas ele também não foi a primeira pessoa a sus-
tentar a importância do cinema como fonte de conhecimento histórico e 
de sua difusão. A rigor se considerarmos todos os cineastas desde o que 
se chama de o cinema das origens - passando por Georges Méliès, David 
Griffth, a cinematografia inglesa e americana, a cinematografia expres-
sionista alemã e, ao menos ainda, o cinema soviético - vamos encontrar 
muitos daqueles mais desconhecidos e que se dedicaram a filmar cenas 
não tão nobres ou de ficção ou a fazer filmes de campanhas educativas, 
como foi o caso de Alexander Medvidkine. 

Diante desse fato é no mínimo curioso que ainda hoje professo-
res universitários e pesquisadores das denominadas ciências humanas, 
continuem a repetir lugares comuns absurdos sobre as narrativas cine-
matográficas. É fácil se ouvir barbaridades como “o cinema nos apre-
senta uma falsa realidade” ou “o cinema esconde os processos reais”. O 
corolário conseqüente é aquele que conclui, portanto, que “o cinema 
não pode ser usado nem na pesquisa, nem no ensino”. É difícil quali-
ficar tal reação e resistência em admitir algo que é mais que evidente. 
Pensar que se trata de ignorância, parece tão absurdo quanto pensar 
que se trata de pouco discernimento. Às vezes somos obrigados a cons-
tatar uma má vontade o que nos obriga a pensar na inutilidade de tal 
comportamento. É verdade que existem também os argumentos mais 
refinados de leituras produzidas por estudiosos da estética cinemato-
gráfica. Mas muitos deles não admitem que o cinema, por ser ele obra 
de arte, possa construir uma visão passível de ser considerada pela in-
vestigação dos fenômenos humanos os mais subjetivos, tanto quanto 
os sociais. O cinema e as imagens, de um modo geral, de há muito 
são estudados, mas como objeto cultural e estético. Muitas vezes 
são tomadas como objetos da história, quer dizer na produção 
da história do cinema ou da pintura ou da fotografia. É possí-
vel mesmo encontrar grandes quantidades livros sobre tais fenô-
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menos artísticos, inclusive de seus aspectos econômicos e técni-
cos. Encontramos com facilidade histórias das escolas estéticas. 
É possível comprarmos nas livrarias com certa facilidade livros 
sobre a história da arte observada do ponto de vista do seu con-
dicionamento social, mas é quase certo que não encontraremos 
livros sobre algo distinto, que é ao mesmo tempo um objeto e 
uma problemática: a relação cinema-imagem-história. 

Sócios-cinegrafistas do cinema das origens

Há mais de 22 mil anos utilizamos imagens e há mais de um 
século viu-se o casamento do cinema com a história. O cinema é 
um sistema de linguagem pictórica. É o mais complexo sistema de 
comunicação que o homem já inventou. Ele é tão completo que 
extrai sua fascinação absoluta da capacidade de dar ao seu pú-
blico a ilusão de realidade. O cinema representa, reflete, registra, 
comunica e induz a ação. Marc Ferro escreveu recentemente um 
artigo no qual perquiria a quem finalmente pertencem as ima-
gens. No seu corpo o texto discorre sobre como o cinema desde 
os seus primeiros passos se mistura à vida comum, nas feiras, por 
exemplo, de tal sorte que não raro se torna difícil decidirmos so-
bre o pertencimento da imagem resultante, de sua propriedade4. 
Hoje ao aplicar-nos no estudo dos pioneiros da relação cinema-
história constatamos que se torna difícil também dar conta da 
gama considerável de incursões que o cinema diverso percorre 
no seu tortuoso caminho que certamente não pode ser limitado 
ao cinema divertimento, ao cinema estético e ao cinema docu-
mentário. Com intenção diversa do seu resultado ou como resul-
tado que não pode ser lido numa única direção. Considerando-se 
o raio da circunferência social alcançado e que deixa imagens no 
e para o cinema é muito grande.

4 FERRO, Marc. A quem pertence as imagens. In: Cinematógrafo. Um olhar 
sobre a história. São Paulo, Ed. da UNESP, 2009. 
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No ano de 1895, na Exposição Etnográfica da África Oci-
dental, Felix Régnault exibiu, provavelmente, o primeiro docu-
mentário da história do cinema. Régnault se utilizou da técnica de 
representação e registro dinâmico do cinematógrafo para filmar uma 
mulher da etnia ouolof fabricando cerâmica. Realizou um estudo 
comparativo da ação e do comportamento humano5. Existe, pois, uma 
previsão e uma intenção científica clara e explicitada: buscar descrever 
a técnica de confecção de uma cerâmica por uma mulher desta etnia 
comparando-o inevitavelmente com a de outras que utilizariam técni-
cas mais aperfeiçoadas ou menos aperfeiçoadas. Alguns autores apon-
tam este como um filme etnográfico feito por este médico especializa-
do em anatomia patológica, que com a participação de seus assistentes 
Jules-Etienne Marey e Charles Comte executaram tal tomada de cena 
com intenções científica evidentes. Seriam elas etnográficas e antropo-
lógicas, ou médicas apenas ou ainda todas elas juntas? 

Alguns estudiosos consideram tais imagens como os primeiros 
registros etnográficos ou antropológicos realizados com a utilização 
do aparelho aperfeiçoado pelos irmãos Lumière. Régnault foi prova-
velmente o primeiro a usar tal aparelho para capturar como as raças 
usavam seus corpos. E foi com certeza um dos pioneiros a prognosticar 
a necessidade da criação de museus que incorporassem as fontes do 
cinema considerando-o como uma fonte junto com outras. Sua atitu-
de é múltipla, portanto. Reconhece uma nova tecnologia de registros 
de imagens de modo dinâmico e, ao mesmo tempo, usa-o como ins-
trumento de estudo, produzindo fontes. Ela é ainda pedagógica quan-
do advoga a necessidade de guardá-las enquanto tal. Ou seja, estava 
preocupado em guardar o documento para o futuro o que traduz uma 
atitude referida à re-utilização das fontes produzidas pelo cinema no 

5 ROUCH, Jean. Camera and man. p. 2. The Official Jean Rouch Tribute Site 
http://der.org/jean-rouch/content/index.php

 RONY, Fatimah Tobing. The third eye. Race, cinema and etnogrphi spec-
tacle. Duke University Press, 1996.
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seu nascedouro, assim como com a possibilidade de usá-las como ins-
trumento de educação. 

Se Régnault utilizou um aparelho adquirido dos Lumière e se so-
mos obrigados a admitir que os Lumière tenham testado o aparelho antes 
de vendê-lo, parece lógico que estes tenham sido os primeiros a realiza-
rem os primeiros filmes registrando cenas, individuais ou sociais sem 
que tivessem nenhuma intencionalidade maior. Mas é provável que Rég-
nault tenha sido o primeiro a fazer prova de uma intencionalidade cien-
tífica, propriamente dita. É necessário, entretanto, admitir que desde 
as primeiras filmagens realizadas por Félix Régnault, assim como 
as dos irmãos Lumière em 1895, como, por exemplo, aquela dos 
operários saindo da fábrica deles mesmos, o cinema se casa indis-
soluvelmente com a história e com as ciências sociais. Os Lumière 
farão neste mesmo ano e nos seguintes, vários registros como por 
exemplo, o jantar de suas famílias no jardim de casa, a locomotiva 
do trem em marcha, que poderiam ser considerados também os 
primeiros filmes do cotidiano de um fim de semana na cidade de 
Lyon onde eles moravam e tinham seus laboratórios e sua fábrica. 

Estamos nos referido aos anos 1895 e seguintes. No entanto, 
somente nos anos sessenta e setenta do século XX começou a se 
afirmar uma nova concepção entre os historiadores admitindo 
tratar as representações realizadas pelos filmes como passíveis de 
utilização pelo historiador. Aqueles “operadores de câmera” nas ori-
gens do cinema que registravam bailes, festas, casamentos, cerimônias 
civis, mas também cenas da vida cotidiana, brincadeiras de crianças 
nos jardins ou nas escolas, trabalhos urbanos, operações cirúrgicas ou 
partos, etc., são de fato, os grandes precursores do cinema etnográfi-
co, antropológico, sociológico, histórico e educativo. Suas reflexões se 
faziam de modo empirista quando as idéias lhes brotavam no ato da 
filmagem ou depois quando já se iam embora para seus estúdios ou 
para os modestos laboratórios improvisados num pequeno quarto de 
apartamento ou casa que em outras circunstâncias seria usado como 
dispensa, sótão ou cave. Alguns deles escreveram artigos para jornais e 
revistas, outros deram entrevistas ou depoimentos. Hoje, quer queiram 
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ou não, historiadores e cientistas sociais têm ai uma fonte preciosa para 
o estudo, evidentemente não apenas sobre o chamado “cinema das ori-
gens” - que inclusive procura conceituar mais os filmes de ficção com 
caráter de divertimento. 

Por conseguinte, um amplo trabalho de arqueologia precisa ur-
gentemente ser realizado nesse campo onde a imagem aparece sem 
beleza ou sem a preocupação com ela como objetivo maior. Nessa esca-
vação rasteira, outro nome aparece dessa vez vinda da Inglaterra. A. C. 
Haddon será o biólogo responsável em 1898 pela organização de uma 
equipe interdisciplinar para realizar uma aventura científica no Estrei-
to de Torres. Ao fazer assim Haddon se transforma num antropólogo e 
ajuda a colocar as pedras consideráveis naquilo que será denominado 
mais tarde de antropologia visual. Outra experiência semelhante será 
levada à cabo por outro biólogo que terminou apaixonado pelas po-
pulações da Oceania e que partiu incentivado por Haddon com quem 
tinha estudado com o objetivo de investigar os efeitos do contato hu-
mano entre os nativos e os estrangeiros.6

Desenvolvemos nossa pesquisa até agora mais para outros aspec-
tos da relação cinema-história. Contudo esses “pensadores” das origens 
da arte de representar desde o final do século XIX se preocuparam em 
pensar em alguma medida, as relações do cinema com o mundo a partir 
de uma perspectiva que não a exclusivamente da diversão ou da estéti-
ca. Não tinham no ato de pensar as suas práticas o fundamento de suas 
preocupações profissionais. Alguns jamais registraram suas reflexões. 
Outros se caracterizaram, ainda que modestamente como articulistas. 
Sem dúvida, não tiveram um objetivo muito além de suas práticas ime-
diatas enquanto profissionais que usavam as imagens como um fim em 
si mesmo. De outro modo, isto também seria verdade quando pensa-
mos nos historiadores, por exemplo, que já usavam as imagens como 

6 FREIRE, Marcius. Gregory Bateson, Margaret Mead e o caráter balinês. Notas so-
bre os procedimentos de observação fotográfica em Balinese Charater. 
A photographic analysis. In: Revista Alceu, v. 7, n. 13, p.60 a 72 – jul/dez. 2006. 
http://publique.rdc.puc-rio.br/revistaalceu/media/alceu_n13_Freire.pdf 
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fonte de ilustração, pura e simplesmente, para os períodos anteriores 
à contemporaneidade, particularmente para a história da arte. Tais 
práticas se acham destituídas de uma reflexão epistemológica. Quando 
pensamos nos precursores ou pioneiros dos estudos das relações entre 
a imagem e a história, entre o cinema e as sociedades, não podemos 
deixar de considerar tais pensadores. Importantes ou não em seus do-
mínios específicos, eles tiveram, não obstante, grandes momentos de 
inspiração em função dos quais podemos nos apoiar, inclusive para 
mostrar os absurdos dos argumentos que ainda pretendem retirar a 
legitimidade aos estudos da relação cinema-história. Portanto, no que 
diz respeito a esta problemática se faz necessário pensar também na-
queles sócios-cinegrafistas das origens do cinema. 

Matuszewski ou a “fotografia animada” como uma nova 
fonte para história

Este foi o caso de alguém que trabalhou com a câmera de cinema 
ainda na sua origem e pôde escrever, três anos após que o cinematógra-
fo foi lançado: “nasce uma nova fonte de conhecimento sobre a histó-
ria”. O nome desse homem: Boneslaw Matuszewski. Fotógrafo de ori-
gem polonesa, e provavelmente por isso também pouco conhecido, se 
instalou em Paris no final do século XIX, mais precisamente em 1880 e 
escreveu em 1898, com um espírito positivista, Une nouvelle source 
de l’histoire e La photographie animée.7 

Obscuros na época em que foram escritos por Matuszewski, graças 
à recente reedição inglesa de 1995, tornou-se uma referência, senão para 
historiadores e cientistas sociais interessados no cinema e na fotografia 
como fonte para seus estudos, pelo menos para todos aqueles interessa-
dos na reflexão sobre a constituição e organização de arquivos visuais. 
O interesse por esse fenômeno e por Matuszewski cresceu muito, parti-

7 MATUZEWSKI, Boneslaw. Écrits cinématographiques. Une nouvelle sour-
ce de l´histoire et La photographie animée. Paris, AFRHC/La cinemathè-
que française, 2006.
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cularmente após o trabalho desenvolvido pela historiadora Magdalena 
Mazaraki na elaboração de uma edição crítica na França e publicados 
sob os cuidados da Association Française de Recherche sur l’Histoire 
du Cinéma, AFRHC. Esses textos - que estão mais preocupados com a 
conservação das películas e das imagens fotográficas, não tiveram im-
pactos quando foram publicados no final do século XIX, mas já registram 
o alerta de um olhar inteligente que consegue enxergar, desde então, as 
possíveis utilizações do cinema e de sua recepção, que transcendem, para 
seu autor, o simples divertimento e o prazer estético. 

O projeto da constituição do primeiro arquivo cinematográfico (ou 
dos primeiros arquivos) começa com o que em 1898 Matuszewski pro-
põe: constituir na cidade luz os primeiros depósitos do que denominava 
“fotografia animada” com valor de documento. O fenômeno cinemato-
gráfico é assumido assim também como um novo meio de escrita da 
história e como um novo documento de arquivo, do mesmo modo que a 
fotografia e o fonógrafo, fenômeno modernista que fazia parte do amplo 
contexto histórico e social do desenvolvimento da urbanização da cidade 
de Paris cantadas pelos poetas e artistas da Belle Époque e que incluía a 
constituição de museus de fotografias com caráter documental. 

Se o estudioso contemporâneo se interroga ainda – com toda 
legitimidade,8 sobre o estatuto das imagens fixas e animadas do final 
do século XIX e início do século XX, o operador de câmera já as con-
siderava sem dúvida alguma como provas documentais dos fenô-
menos individuais e sociais da história. Apesar de enraizado no 
seu tempo consegue com uma visão extremamente aguda desenvolver 
a idéia de um arquivo da história desse tempo seu, presente, para que 
outros estudiosos no futuro pudessem se valer como fonte de conhe-
cimento. Estava também implícito ai, ainda como noção, a idéia de 
uma história do tempo presente que veio se desenvolver hoje, nos 
nossos dias com bastante força, separando com sua prática na pesquisa 

8 FERRO, Marc. A quem pertence as imagens. In: NÓVOA, Jorge, FRESSATO, 
Soleni Biscouto, FEIGELSON, Kristian. Cinematógrafo. Um olhar sobre a his-
tória. Salvador, EDUFBA, São Paulo Ed. da UNESP, 2009, pp 15-25
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as fronteiras entre a história e a sociologia, assim como em relação às 
outras ciências sociais pelo papel específico e particular que exercem as 
narrativas historiográficas.

Inevitavelmente vem ao nosso pensamento que também foi ine-
vitável para aqueles primeiros fotógrafos e cineastas, muito embora 
com graus variados de extensão e profundidade, uma reflexão, mais ou 
menos estruturada, sobre a prática fotográfica e cinematográfica que 
ainda não foi suficientemente recuperada. No Dicionnaire du cinéma 
mondial (VIRMAUX, 1994, p. 55 e 622), encontramos que na crônica 
de um jornal de 1895 o registro da idéia de que conservar os filmes é 
tão antiga quanto o próprio cinema. 

Em 23 de junho, três meses após a primeira projeção de algumas 
daqueles célebres tomadas de cena dos Lumière à Sociedade de En-
corajamento à Indústria, na rua de Rennes em Paris, um cronista do 
Petit Journal escreve: 

Uma invenção dessa não pode ser descrita em poucas linhas. Ela 
permite, dentre outras coisas, apreender e conservar a mímica de 
um orador ao pronunciar seu discurso (...). Com esses aparelhos 
de captar a vida nós poderemos a qualquer instante capturar 
a História à partir do fato (grifo nosso).

Um pouco mais adiante e baseado em outro articulista o mesmo 
dicionário nos trás a seguinte citação:

Graças a esse aparelho, todo mundo poderá reviver (...) as inúmeras 
cenas vividas a cada dia na nossa Paris tão pitoresca. Esse é um lado 
divertido do cinematógrafo. Porém, que aplicações úteis ao ensino 
das artes e das ciências, ao registro e à conservação de grandes 
cenas teatrais (...) não teremos nós a filmar quando esse apa-
relho for democratizado e estiver em todas as mãos como são 
hoje o binóculo fotográfico (g. nosso) e o vérascope! Que alegria 
não experimentarão nossos netos ao fazer reviver seus descendentes 
graças à provas cinematográficas cuidadosamente conservadas!
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A fusão entre a prática desses métiers e a inevitável reflexão so-
bre eles e sobre o papel social da imagem, deve permitir a constituição 
de uma tipologia dos olhares dirigidos sobre o mundo passível de ser 
capturado pelo diafragma daquelas câmeras, portanto, ainda muito ru-
dimentares, como lembra a também a polonesa Magdalena Mazaraki, 
historiadora que tem se dedicado a estudar Matuszewski.9 No citado 
dicionário acima encontramos também uma referência à ele e uma ci-
tação de seu texto Uma nova fonte para a história:

Trata-se de dar a essa fonte provavelmente privilegiada da História 
a mesma existência oficial, o mesmo acesso que os outros arquivos 
já conhecidos. Que se ocupem nas mais altas esferas do Estado e os 
meios não parecem ser, de resto, difíceis de serem encontrados. Bas-
taria destinar às provas cinematográficas que tenham um caráter 
histórico uma seção de museu, um setor de biblioteca, um armário 
de arquivo. Uma fundação estabelecida, os envios gratuitos ou mes-
mo interessados não deixarão de chegar.

Segundo Mazaraki, Matuszewski foi um homem da prática e nela 
encontrou “os primeiros elementos que os obrigaram a tatear na elabo-
ração teórica, através da qual ele procurará dar às suas ferramentas de 
trabalho, à fotografia e ao aparelho de tomada de vista uma utilidade 
social para além de sua função comercial” 10 

Quando da escrita desses dois textos Matuszewski já era um 
« operador de câmera » independente e um fotógrafo reconhecido 
cujas obras já eram vangloriadas pelos jornais da França e da Polônia, 
assim como pelas mais altas autoridades de seus Estados.

9 MAZARAKI, Magdalena. Boleslaw Matuszewski: photographe et opéra-
teur de cinéma . In: 1895, Reveu de l´AFRHC n. 44, Paris, 2004, pp 47- 65.

10 Idem, p. 49.
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O cinema e a difusão do conhecimento histórico

Desde o início tanto o lazer, a estética, como a pedagogia dos fil-
mes não nos fez negligenciar o valor intrínseco destes como fonte do 
conhecimento histórico e como agentes da história. Entretanto, não 
podemos ter o mesmo otimismo fácil, como já fizemos antes, defen-
dendo que os leitores mais recalcitrantes em reconhecer o valor heu-
rístico dos filmes mudariam de opinião se deixassem penetrar neles 
os argumentos produzidos pela convivência entre historiadores e pes-
quisadores das humanidades com o fenômeno do cinema ao longo dos 
séculos XIX, XX e XXI. Somos obrigados a constatar que as mudanças 
ocorrem muito lentamente. Porém, se os argumentos expostos não fo-
ram, entretanto, capazes de mudar a atitude de determinados setores, 
permanecemos convictos das escolhas hipotecas que realizamos no 
início de nossas pesquisas, convicção que se reafirma quando a cada 
dia constatamos mais exemplos que demonstram que desde o início o 
cinema se aliou indissoluvelmente ao conhecimento da história e das 
sociedades e à sua difusão. O fato de que uma perspectiva semelhante 
à nossa veio se desenvolvendo desde o início do cinema e tem precur-
sores ilustres aumenta o nosso alento, sobretudo quando constatamos 
que o número de interessados e pesquisadores aumenta à cada dia fa-
zendo crescer não apenas a rede de cooperação em torno da relação 
cinema-história e daqueles que apresentam um interesse momentâneo 
ou mesmo bem circunstancial.

O caso importante a ser observado é aquele de Georges Duby com 
seus estudos dos vitrais das catedrais francesas, atividade que Michel 
Vovelle também procedeu a seu modo. Bem mais recentemente Peter 
Burke no se Testemunha ocular 11 parece desconhecer todas as expe-
riências realizadas por homens como Régnault e Matuszewski. Ele se 
surpreende, como qualquer um se surpreenderia ao localizar que em 
1916 foi lançado um livro na Inglaterra intitulado A câmera como 

11 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagens. Bauru, EDUSC, 
2004.p.199
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historiadora12. Diz que em função da importância da mão que segura 
a câmera e do olho e do cérebro que direcionam, seria melhor dizer o 
cinegrafista como historiador. Vai mais além e diz com todas as letras:

Ou, melhor ainda, falar de cinegrafistas no plural, uma vez que um 
filme é o resultado de um empreendimento coletivo no qual o ator 
e a equipe de filmagem desempenham seus papéis junto ao diretor, 
sem falar no autor do roteiro, ou no livro em que o filme se baseia 
tantas vezes – de forma que os eventos históricos alcançam o espec-
tador somente depois de ter passado por um duplo filtro, o literá-
rio e o cinematográfico. Além disto, filmes iconotextos mostrando 
mensagens impressas para ajudar ou influenciar a interpretação 
das imagens pelo espectador.13 

Talvez se possa dizer que nem sempre, mas de fato, outros his-
toriadores, como é o caso de Robert Rosenstone vem denominando 
alguns cineastas de historiadores, como o fez no caso de Oliver Stone a 
quem intitula de “o historiador da América recente”14.

Em 1935 o historiador Louis Gottschalk, professor da Universi-
dade de Chicago, se dirigiu ao presidente da Metro-Goldwyn-Mayer da 
seguinte forma:

Na medida em que o cinema toma temas históricos com tanta fre-
qüência, se há de sentir obrigado — diante dos profissionais da 
matéria e da própria disciplina — a ser mais preciso. Nenhuma 
película de natureza histórica deve oferecer-se ao público até que 
um reputado historiador a tenha criticado e corrigido.15 

12 GOWER, H. D.; JAST, L. Stanley; TOPLEY, W. W. The camera as historian. Lon-
don, S. Low, Marston, 1916. 

13  BURKE, op.cit., pp. 199-200
14 Cf. Cinematógrafo, op. Cit., pp. 393-408
15 ROSENSTONE, Robert. Visions of the past: the challenge of film to our idea of 

history. London, Harvard Uninersity Press, 2001. Pp. 45-46
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Na época não seria de estranhar uma afirmação como esta. Contu-
do ela sobreviveu assim como as ilusões positivistas de que as representa-
ções do passado histórico precisam ser mais que verdadeiras e objetivas 
quando só podem ser verossímeis. Mas uma coisa é considerar os fatos, 
suas cronologias. Outra é partir de suas estruturas, suas conjunturas 
totalizantes e as formas narrativas que construímos tentando represen-
tá-las fielmente. De qualquer forma a utilização dos filmes sobreviveu 
para além de suas funções estéticas e de representação. Sua dimensão 
didático-pedagógica se asseverou irremediável e se consubstanciou na 
utilização da linguagem cinematográfica como instrumento auxiliar de 
formação histórica, com a finalidade de integrar, orientar e estimular a 
capacidade de análise dos estudantes e da população de diversos países 
servindo-lhes como documento, memória, representação e discurso so-
bre os processos sociais. Do ponto de vista didático, a experiência de-
senvolvida pelos cines-clubes de todo o planeta já mostrou o quanto o 
cinema pode se prestar a essa tarefa. É uma experiência riquíssima que 
atravessa o século XX! A utilização de películas já existentes como fontes 
para a discussão de temas históricos, de análise do cinema como agente 
da história e como documento, como ferramenta educativa para a grande 
massa da população e, mais ainda, de preparar estudantes para a pes-
quisa não deveria ser mais problema a sua admissão. Impossível não se 
perceber a versatilidade do impacto que o cinema pode produzir, mesmo 
que sua intenção primeira seja divertir ou promover deleite. Imagine-se o 
que poderá resultar de uma atividade dessa natureza cujo objetivo prévio 
se acha configurado pela função de ensinar através das imagens. Estamos 
todos, queiramos ou não, diante de uma poderosa locomotiva. Melhor 
seria dizer mesmo um gigantesco satélite.

Mas não nos ilidamos. A resistência para enxergar no filme, histórico 
ou não, um instrumento didático da maior eficácia é ainda grande. Isto ocor-
re por várias razões que encontram no imobilismo conservador das institui-
ções acadêmicas um terreno fértil. A escola e a universidade acompanham, 
com dificuldade, a revolução tecnológica processada durante a contempora-
neidade. Olhos mais inteligentes, porém, como os de David Griffith — não 
por acaso um grande produtor de ideologia — há muito, compreenderam o 
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absurdo que é negar tão absoluta evidência. Será, portanto, o próprio Griffith, 
em quem as camadas dominantes americanas encontraram um grande ser-
vidor, que afirmará: “Chegará um momento em que às crianças nas escolas 
se lhes ensinará tudo através dos filmes. Nunca mais se verão obrigadas a ler 
livros de história.” Ele afirmou isto no início do século XX.

A observação de que o ensino de história acompanha com muita di-
ficuldade a revolução tecnológica deve ser completada pela constatação de 
que, de algum modo, esta mesma revolução chega à “escola da vida”, que 
se desenvolve para além dos muros institucionais. A linguagem escrita da 
história é insubstituível para a formação das novas gerações. Contudo as 
narrativas fílmicas e nas mídias de três dimensões, além de fazê-las deleita-
rem-se com imagens em movimento, o que, aliás, ela faz, quer se queira ou 
não. Portanto, a didática inteligente deve-se apoderar da motivação provo-
cada pelos filmes para levar os estudantes à polêmica e ao aprofundamento 
das leituras. A perspectiva a ser adotada deve superar o caráter instrumen-
talizante. A linguagem construída pelo cinema e pelas novas tecnologias 
encerra uma dimensão epistemológica de fôlego revolucionário e não pode 
permanecer no nível de uma utilização meramente instrumental. 

Nos anos 20, 30 e 40, pelo menos, Eisenstein, Vertov, Medvidkine 
na URSS não se cansaram, sobretudo de demonstrar praticamente o 
que significou para o mundo a revolução do cinematógrafo.

Nas ciências sociais uma nova frente foi inaugurada muito parti-
cularmente na antropologia com as experiências Margaret Mead e Gre-
gory Bateson com o célebre estudo visual sobre o Balinese character: 
a photographic analysis16.

Os cineastas-historiadores e Kracauer, Ferro e Rosenstone 

Na França, no campo da historiografia, as pesquisas buscan-
do extrair conhecimento histórico das películas foram desenvol-

16 MEAD, Margaret, BATESON, Gregory. Balinese character: a photographic 
analysis. The New York Academy of Sciences, v. 2, 1942.
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vidas, sobretudo, por Marc Ferro. Historiador da Primeira Guer-
ra Mundial e da Revolução Russa, mas também do colonialismo, 
da história da historiografia e teórico da relação cinema, mídias 
e história. Além disto, escreveu para o cinema e trabalhou por 
12 anos com o programa Histoires Paraleles. Ferro faz sua apari-
ção como teórico da relação cinema-história numa conjuntura 
de renovação geral, no bojo do movimento cinematográfico da 
Nouvelle Vague. Ao lado de outros movimentos cinematográficos 
que apareceram no pós-guerra como o Neo-realismo italiano ou o 
Cinema Novo brasileiro, a Nouvelle Vague também ajuda a dotar 
o cinema, já não mais apenas como fonte de divertimento, mas 
como expressão artística completa. Seu interesse pela vida, pelo 
drama humano, social e, portanto, pela história, teve conseqü-
ências decisivas para as ciências sociais. A Nouvelle Vague obri-
gado ao historiador e ao cientista social a observar as narrativas 
cinematográficas consagradas aos problemas históricos, especial-
mente aqueles do século XX, como o fez particularmente Ferro. 

A partir dos anos 70 do século passado Ferro passou a realizar seus 
cursos na École des Hautes Études en Sciences Sociales. O movimento 
operário e estudantil e as lutas sociais em geral se fundiram como pre-
ocupação das questões ligadas à educação e à conscientização. Quando 
Ferro no caldeirão desses anos passou a publicar suas reflexões sobre 
a relação cinema-história, ele havia sido precedido por outro grande 
pesquisador, digamos, da sociologia e da psicologia da história através 
do cinema. Siegfried Kracauer que foi um dos importantes pensadores 
judeus que conseguiu escapar ao III Reich. Em 1946 se referindo à sua 
célebre obra no Prefácio da mesma, disse:

O objetivo deste livro não é analisar os filmes alemães em si. Na 
realidade, ele visa a ampliar, de um modo específico, nosso conhe-
cimento sobre a Alemanha pré-Hitler. 
É minha opinião que, através de uma análise dos filmes alemães, 
pode-se expor as profundas tendências psicológicas predominan-
tes na Alemanha de 1918 a 1933, tendências psicológicas que in-
fluenciaram o curso dos acontecimentos no período de tempo aci-
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ma mencionado e que terão de ser levadas em consideração na era 
pós-Hitler.
Tenho razões para acreditar que o uso aqui feito dos filmes como 
um meio de pesquisa pode ser proveitosamente estendido aos estu-
dos sobre o atual comportamento das massas nos Estados Unidos 
e em outros países. Também acredito que estudos deste tipo podem 
ajudar na elaboração de filmes – sem falar nos outros meios de 
comunicação – que irão colocar em prática os objetivos culturais 
das Nações Unidas17.

Kracauer deposita ilusões nas Nações Unidas, mas conse-
gue, talvez pela primeira vez de modo sistemático e longo, tratar 
as películas como fonte de conhecimento, especialmente as do 
expressionismo alemão da primeira metade do século XX, uti-
lizando-se desde então da transdisciplinaridade. Seu estudo está 
preocupado com as causas de um fenômeno histórico e para tal 
ele busca fundir múltiplas abordagens. À história e à sociologia 
ele não pode privar da psicanálise. Faz isto tendo em mente os 
problemas de sua época e de modo comparativo com o que se 
passava em outros espaços nacionais. Sem dúvida em De Caligari 
a Hitler o espaço da sua investigação é a Alemanha e o fenômeno 
do nazismo ao qual ele procura dar uma explicação acreditando 
que poderia ser proveitoso para os estudos sobre o atual compor-
tamento das massas nos Estados Unidos e em outros países. Sua 
perspectiva exige assim uma ética. Quer conhecer para mudar ou 
evitar que o fenômeno do nazismo se repita. 

Acreditava assim no desenvolvimento de uma consciên-
cia histórica crítica ou, como ele mesmo disse, na elaboração de 
filmes – sem falar nos outros meios de comunicação – que irão 
efetivamente colocar em prática os objetivos culturais das Nações 
Unidas18. Os discursos históricos fílmicos ou outras mídias po-

17 KRACAUER, Siegfried. De Caligari a Hitler: uma história psicológica do cine-
ma alemão. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1988. p.7

18 KRACAUER, op. cit., p. 7
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dem servir ao objetivo de construir um mundo melhor. O cine-
ma passa assim, para o cientista social, para o psicólogo e para o 
psicanalista, a ser visto como um agente pedagógico e educativo 
modelador de mentalidades, sentimentos e emoções de milhões 
de indivíduos, de anônimos “agentes” históricos mais ou menos 
inconscientes. Ele é também o registro do imaginário e das ações 
dos homens nos vários quadrantes do planeta, além de lugar de 
memória. O cinema se transforma ainda em difusor de idéias de 
modo mais ou menos pedagógico. No início do século XX, os 
filmes passam a ser usados como instrumento de registros e não 
raro com objetivos de massificação propagandística. Se a cena 
que aparece em vários documentários sobre os festejos dos tre-
zentos anos da dinastia dos Romanov e atribuída a Matuszewski, 
exemplifica as primeiras tentativas sistemáticas de registrar even-
tos históricos através de películas cinematográficas, a Primeira 
Grande Guerra Mundial será o grande laboratório de tal prática 
com objetivo de manipulação das consciências nacionais e dos 
trabalhadores. A documentação visual, oriunda desse evento 
possibilita aos comandantes militares avaliarem suas decisões nos 
gabinetes. Os filmes permitiam o estudo dos efeitos produzidos 
pelo arsenal de guerra nas trincheiras adversárias e para exibir o 
“noticiário” na retaguarda, junto à nação e aos seus aliados dentre 
outras utilidades. O que faremos com eles agora? Muita coisa!

Desde cedo ficou visível a excelência do cinematógrafo como 
meio para manipular e dominar as consciências também! Muitas ve-
zes trata-se da realização de uma intencionalidade manipulatória e por 
isso, como não poderia ser de outro modo, como os homens mentem, 
as imagens mentem também. Contudo, em outras tantas situações o 
objetivo é sinceramente o de apreender e explicar o real. As variações 
de objetivo e, em certa medida de alcance técnico, são também condi-
cionadas social e historicamente. A realidade-ficção do cinema induz 
ou promove assim, leituras e interpretações das camadas sociais que, 
direta ou indiretamente, controlam os meios de produção de imagens 
e do imaginário, mas também da ideologia que condiciona por sua vez, 
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as mentalidades. Meios diversos como o rádio, a televisão o vídeo, o 
computador, a INTERNET, etc., tornam o século XX aquele da ima-
gem criando também aquilo que Adorno e Horkheimer denominaram 
de indústria cultural19. Por conseguinte, além do cinema-divertimento 
ou do cinema-arte e da mesma forma, do cinema-documentário como 
laboratório para a investigação, é preciso examinar a fundo os filmes 
também como práxis pedagógica (caracterizada voluntária ou involun-
tária) formadora das grandes massas da população. 

Ferro se distancia de Kracauer acerca da possibilidade das 
narrativas históricas, dos discursos históricos e das representa-
ções do processo histórico poder condicionar a história numa de-
terminada direção de modo tão claramente identificável. Mas ele 
não se desfez da convicção de que as narrativas, os discursos e as 
representações eram também agentes históricos e, portanto, mol-
davam em alguma medida o curso do processo histórico através 
da conscientização dos homens. No seu Como se conta a história 
às crianças em todo o mundo ele afirma o seguinte:

Não nos enganemos: a imagem que temos dos outros povos, ou 
de nós mesmos, está associada à História que nos contaram quan-
do éramos crianças. Ela nos marca por toda a existência. Sobre 
essa representação que é também para cada um uma descoberta 
do mundo, do passado das sociedades, se agregam em seguida 
opiniões, idéias fugidias ou duráveis, como um amor..., enquanto 
permanecem, indeléveis, os vestígios de nossas primeiras curiosi-
dades, de nossas primeiras emoções.
 São essas pegadas que precisamos conhecer ou reencontrar, as nossas, 
as dos outros, em Trinidad como em Moscou ou em Yokohama20. 

19 ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: 
fragmentos filósofos. Rio de janeiro, Jorge Zahar, 1985. pp 113-156

20 FERRO, Marc. Comment on raconte l’histoire aux enfantsà travers le monde 
entier. Paris, Payot, 1986. p.7
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O nosso olhar para o outro pode ser também aquele que dirigi-
mos ao “inimigo” de classe e nem sempre é uma visão consciente, clara 
de todas as suas conseqüências. Ferro se utiliza da idéia de conteúdo 
latente das obras. Um dos exemplos clássicos de como inconsciente-
mente “a verdade” latente pode se revelar ao olhar clínico que se aplica 
sobre os documentos, sejam eles escritos ou de outro tipo como é o 
caso que está aqui:

O que é evidente para os documentos ou para os jornais de atu-
alidades, não é menos verdade para a ficção. O inesperado, o in-
voluntário pode ser grande. Em A vida num subsolo, filme de 
1925, um casal consulta um calendário mural para calcular a data 
na qual nascerá a criança esperada. Tal calendário, de tipo muito 
corrente, assinala a data de 1924; mas ele acha-se desde então 
ornado por um grande retrato de Stalin...21

 
Nada errado, sobretudo se pensarmos que se tratava de um 

filme destinado à difusão para o grande público. Mas é exatamen-
te aí que reside a questão. O “inocente” cineasta difundia de modo 
sub-reptício, provavelmente fruto de um lapso que ele mesmo 
não percebia, que Stalin já era o grande dirigente da URSS, quan-
do seu poder só se consolida definitivamente em 1929. Stalin não 
apareceu da noite para o dia22, mas antes de 1924 ele não apareceu 
como detendo os poderes extraordinários que adquiri à partir de 
1926. Foi um longo processo que se iniciou mesmo antes da Revo-
lução de Outubro de 1917. Estas divergências entre Stalin e Lênin 
desde antes de outubro de 1917, não aparecem, por exemplo, na 
película do grande cineasta soviético que irá tanto sofrer das per-

21 FERRO, Marc. Cinema-Histoire. Paris, Gallimard, 1993. p. 42
22 PODTCHEKOLDIN, Aleksandr. Origens dos privilégios dos Apparatchiks na 

URSS: os novos dados da investigação histórica. In: NÓVOA, Jorge . A história 
à deriva: um balanço de fim de século. Salvador, UFBA, 1993. pp 64-73
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seguições de Stalin23. Serguei Eiseinstein foi obrigado pelo pró-
prio Stalin a suprimir inúmeras passagens do seu filme Outubro 
que será lançada no décimo aniversário da Revolução, em 1927. 
Hoje existem várias versões e nenhuma reproduz exatamente a 
versão do próprio Eiseinstein. Cenas de outro filme, plenamente 
fidedigno baseado nos relatos da filha de Stalin, Svetlana Illiluye-
va24, mostram a grande violência de uma política que, a pretexto 
de socializar as terras do kulaks (camponeses ricos) deportava à 
morte e executava generalizadamente e em massa, a milhões de 
camponeses pobres que constituíam a camada dos moujiks. 

Tudo isso faz com que a leitura de Ferro sobre esse perío-
do adquira um olhar bastante crítico a ponto de identificar, não 
apenas os equívocos eventuais de leituras e representações desse 
passado, mas também suas manifestações inconscientes. Ele nos 
diz ainda sobre o filme A vida num subsolo:

Esses lapsos de um artista, de uma ideologia, de uma sociedade 
constituem reveladores privilegiados. Eles podem se produzir em 
todos os níveis do filme, como nas suas relações com a sociedade. 
Detectá-los nas suas discordâncias e concordâncias com a ideolo-
gia, ajudam a descobrir o latente atrás do aparente, o não-visível 
através do visível. Existe ai material para uma outra história que 
não pretende constituir evidentemente um belo conjunto ordenado e 
racional, como História; tal material contribuiria, sobretudo, para 
afinar ou para destruir, esta História.25

Uma leitura que envolva a apreensão do não-dito, dos silên-
cios, é o que Ferro denomina uma contra-análise da sociedade. 

23 NOVA, Cristiane. Revolução e contra-revolução na trajetória de Eisenstein. In: O 
Olho da História, v.1, n.1, 

24 Stalin, filme de Ivan PASSER, com Robert Duvall no papel de Stalin, é um filme 
Americano e húngaro de 1992, baseado nos relatos da filha do ditador. Foi a 
primeiro vez que um cineasta americano filma no Kremilin46

25  FERRO, Cinema-Histoire, op. cit. p.42
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Kracauer irá se referir várias vezes a esse fenômeno do latente, vez 
que é ele que constitui o verdadeiro objeto e problemática de De 
Caligari a Hitler, através do qual procura responder à questão do 
por quê a população alemã majoritariamente adere a Hitler? Busca 
assim explicar a tragédia da história alemã sob a égide de Hitler e 
do nacional-socialismo a partir do cinema expressionista da Repú-
blica de Weimar. Considera a hipótese de que a especificidade do 
desenvolvimento global da Alemanha deixou-a atrasada em rela-
ção às outras potencias européias do ponto de vista da sua unidade 
interna enquanto Estado-nação, mas irá trabalhar mais os aspectos 
superestruturais e a subjetividade psicológica do povo alemão. Sob 
a pressuposição desse conhecimento histórico mais ou menos cri-
ticamente difundido, Kracauer irá observar o seguinte: 

O fato de a maioria dos historiadores negligenciarem o fator psico-
lógico é demonstrado por surpreendentes lacunas em nosso conhe-
cimento sobre a história alemã desde a Primeira Guerra Mundial 
até o triunfo de Hitler...E, contudo, as dimensões do acontecimento, 
do ambiente e da ideologia foram amplamente investigadas. Sabe-
se que a “Revolução” de 1918 não chegou a revolucionar a Alema-
nha; que o então onipotente Partido Social Democrata se provou 
onipotente apenas para esmagar as forças revolucionárias, mas foi 
incapaz de liquidar o exército, a burocracia, os grandes proprietá-
rios rurais e as classes abastadas: que estes poderes tradicionais na 
realidade continuaram a governar a República de Weimar, que en-
trou em declínio depois de 1919. Sabe-se também quão duramente 
a jovem República foi pressionada pelas conseqüências políticas da 
derrota e pelas artimanhas dos principais industriais e financis-
tas alemães, que alimentavam desenfreadamente a inflação, o que 
empobreceu a velha classe média. Finalmente, sabe-se que após os 
cinco anos do Plano Dawes – aquela abençoada era de empréstimos 
externos tão vantajosos para as grandes empresas – a crise econô-
mica mundial dissolveu a miragem de estabilidade, destruiu o que 
ainda restava da experiência e da democracia da classe média, e 
completou o desespero geral ao adicionar o desemprego em massa. 
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Foi nas ruínas do “sistema”, que nunca havia sido uma verdadeira 
estrutura, que o espírito nazista floresceu26. 

Sua ênfase nos fatores psicológicos e de como eles aparecem 
como expressão inconsciente nos filmes do expressionismo ale-
mão é simplesmente genial. As críticas feitas ao estudo de Kra-
cauer, sobretudo sua negligência com relação à dimensão estética 
dos filmes que deu ao cinema expressionista uma especificidade 
incontestável, não poderão reduzir a importância do pioneirismo 
de Kracauer e, especialmente, as chaves que oferece para interpre-
tar a ascensão do nazismo que parecem não terem sido desmen-
tidas, mais de quarenta anos após, pelas aquisições da história 
social e das mentalidades, tendo constituído mesmo uma histo-
riografia que lhe é tributária, como é o caso de Peter Gay e de 
seu célebre estudo sobre a República de Weimar, Le suicide d’une 
republique, Weimar 1918-193327. 

O filme Caligari, dirigido por Robert Weine em 1919, re-
tratando um louco obcecado pelo poder em função do qual não 
economiza nenhuma intriga ou crime é mais que emblemático. 
Autoritarismo e tirania dão substância à narrativa enche a tela 
do começo ao fim. A contrapartida que deveria ser, como espe-
rada por muitos, o tema da liberdade, é recalcada, temida que é, 
pela incapacidade de um povo e de suas classes médias de viver 
sem o poder da mão forte da ordem. Na verdade, como lembra 
Kracauer, o que aparece no outro pólo da tirania, é o caos que 
aparecem com força através das multidões que desfilam atrás das 
fascinações dos parques de diversões, como se o medo do futuro 
exigisse fugas, catarses e hipnoses. Diz Kracauer,

 
Caligari é uma premonição muito específica, no sentido de que 
usa poder hipnótico para reforçar seu desejo sobre seu instrumen-

26 KRACAUER, op. cit., p 22
27 TRAVERSO, op. cit., pp. 158 e 159
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to – uma técnica pressagiando, em conteúdo e propósito, a mani-
pulação da alma que Hitler foi o primeiro a colocar em prática em 
escala gigantesca28 .
  
As palavras de Kracauer colam com uma força impressionante 

nos elementos da conjuntura em causa.

O fato de os dois autores terem selecionado um parque e suas li-
berdades em contraste às aspirações de Caligari revela o furacão 
de suas aspirações revolucionárias. Por mais que eles sonhassem 
com a liberdade, aparentemente eram incapazes de imaginar seus 
contornos. Há alguma coisa de boêmio em sua concepção: parece o 
produto de um idealismo ingênuo em vez de verdadeira compreen-
são. Mas é preciso que se diga que o parque sem dúvida refletia as 
caóticas condições da Alemanha do pós-guerra29.

As forças repressivas do Estado alemão agem com a total 
conivência da social-democracia alemã e os bandos para-milita-
res fogem ao controle desse mesmo Estado e começam elegendo 
válvulas de escape e bodes-expiatórios. O judeu pobre comporá 
progressivamente os cenários de expiação. Por sua vez, os recru-
tas dos bandos que depois engrossarão as legiões das polícias do 
exército hitlerista e de seu serviço secreto, encontrar-se-ão em boa 
medida nos integrantes das pègres (ladrões, malfeitores, canalhas, 
populacho,) e em elementos oriundos da chamada pequeno-bur-
guesia e das classes médias. Kracauer observando as diferenças 
na unidade existentes entre ideologia, consciência, inconsciência, 
interesses materiais e subjetivos, nunca deixa de observar a uni-
dade contraditória deles com a instância da política e com a eco-
nomia. Mas assume um pioneirismo considerável quando propõe 
que os aspectos psicológicos inconscientes devam ser levados em 
consideração para o seu desvendamento científico. Ele tem pro-

28 KRACAUER, op.cit., p.89
29 Ibidem, p. 90
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funda convicção sobre esta questão e deixa claro na passagem que 
se segue:

Mas esses fatores econômicos, sociais e políticos não são suficientes 
para explicar o tremendo impacto do hitlerismo e a inércia crônica 
de seus opositores. Significativamente, muitos analistas alemães se 
recusaram até o último momento a levar Hitler a sério, e mesmo 
após sua ascensão ao poder consideraram o novo regime uma aven-
tura transitória. Tais opiniões indicam que havia pelo menos alguma 
coisa inexplicável na situação interna do país, alguma coisa que, no 
campo normal de visão, não se podia inferir das circunstâncias.
Apenas umas poucas análises da República de Weimar dão uma 
indicação dos mecanismos psicológicos existentes por trás da fra-
queza inerente aos social-democratas, da conduta inadequada dos 
comunistas e das estranhas reações das massas alemãs30.

Ao se confrontar com na prática com tal realidade, os acessos de 
raiva louca e irracional deságuam no sadismo destrutivo, e autodestruti-
vo, que somente forças externas muito potentes podem “domar”, canali-
zar para crimes passíveis de serem institucionalizados em grande escala. 

o nazismo ressuscitou psicologicamente a classe média inferior, ao 
tempo que participava da demolição de sua antiga posição sócio-
econômica. Ele mobilizou suas energias emocionais para convertê-
las em uma força importante na luta pelas metas econômicas e po-
líticas do imperialismo alemão31. 

Na conjuntura de então, estruturas importantes ruíram. A família, 
como o último bastião da classe média, se esmigalhou após a Primeira 
Guerra. Um filme descoberto por Marc Ferro mostra que, com o fim da 
Primeira Guerra, o povo alemão comemorou como se tivesse ganhado 
a guerra, aquela mesma guerra que os políticos e os generais, e a social-

30 Ibid., pp. 22 e 23
31 FROMM, Eric. O medo à liberdade. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1983. p. 176
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democracia alemã havia prometido ganhar em um ano. O tratado de 
Versalhes irá pesar sobre os operários e camponeses em geral. 

Em seu Visions of the past: the challenge of film to our 
Idea of history, Robert Rosenstone avança à seu modo na idéia de 
que a disciplina histórica pode no máximo produzir representações do 
passado construindo discursos sobre ele. O cinema também. Mais que 
qualquer autor antes dele, Rosenstone enfatiza a idéia dos “cineastas 
serem historiadores”. E ele desenvolve esta tese muito particularmente 
à partir do crítico de literatura e teórico da história americano que ins-
pirou muito a filosofia da história recente pós-estruturalista americana 
e outras. Trata-se de Hayden White de quem herdou uma crença que 
se engendrou naturalmente no seu modo de ser e que encontrou forma 
em alguns teóricos estadunidenses com quem ele dialogou. Numa das 
passagens de A história nos filmes, os filmes na história, Rosens-
tone diz que 

em minha busca por uma maneira nova e mais expressiva de redigir 
o passado, deparei-me pela primeira vez com a crítica pós-estru-
turalista da prática histórica que encontramos na obra de críticos 
como Hayden White e Frank Ankersmith. Seus escritos forneceram 
uma base intelectual para meus estudos sobre o cinema, pois per-
mitiram que eu visse as limitações da história tradicional e, por 
conseguinte, sugeriram as possibilidades de representar o passado 
de maneiras novas e diferentes – uma delas sendo por meio das 
mídias visuais 32

 De White adquiriu assim muita inspiração à partir do conceito 
“historiofotia”através do qual se designa “a representação da história 
e do nosso pensamento a seu respeito em imagens visuais e discurso 
fílmico”33. Vai residir nesta problemática, na sua análise e exploração o 
verdadeiro esforço que consisti que Rosenstone denomina de plasmar 

32 ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes, os filmes na história. São Paulo, 
Paz e Terra, 2010. p.22

33 Idem, p. 44
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a história através das imagens. E pela força das imagens, queiramos ou 
não, temos uma visão dominante da história muito marcada por esse 
processo plasmático! 

Estudiosos da história, acadêmicos, cientistas sociais e de estética 
do filme ainda se aborrecem muito ao verem filmes sobre temas histó-
ricos explícitos, do passado ou sobre questões outras mais do presente. 
Críticos de cinema também se aborrecem, e às vezes, ainda mais, quando 
os cientistas sociais lêem os filmes de diversas formas, menos enfatizan-
do o seu aspecto de obra de arte. O tratamento desta questão específica 
nos obrigaria ir muito longe à discussão do que significa uma obra de 
arte, a sua estética e a relação entre forma e conteúdo das artes e do cine-
ma. Contudo, não podemos nos furtar ao fato de que Rosenstone se filia 
àqueles que, sem desconhecer os aspectos estéticos dos filmes, preten-
dem tratá-lo como uma forma específica de discurso. Como em outros 
casos, essa forma tem seus aspectos característicos, do mesmo modo que 
as outras maneiras de se escrever a história também os têm. Rosenstone 
não considera, pois, que tais aspectos sejam necessariamente erros ou 
defeitos. Suas naturezas possibilitam ao mesmo tempo ou vantagens, ou 
limitações, dependendo do ponto de vista. Se o cinema, na sua lingua-
gem específica, é obrigado a usar muito os processos de condensação, 
por exemplo, e não consegue a profundidade e a minúcia analítica que 
a historiografia na sua escrita particular pode alcançar, ao mesmo tem-
po, tem um alcance impactante sem igual, assim como uma capacidade 
de síntese extraordinária. E assim, tanto os filmes elucidam a história - 
como no exemplo de Amém, de Costa Gavras, de 2002, que é a revelação 
de um fato histórico pouquíssimo conhecido até então - como se tornam 
assim um documento dela também, além de propor sua interpretação, 
exercendo inegavelmente exercendo um papel pedagógico junto ao gran-
de púbico por sua capacidade de atingi-lo com grande impacto, não só 
racional, mas também emocional. 

Rosenstone adora construir uma narrativa, mas sua preocupação 
é entender os processos históricos, já que para ele o historiador será 
obrigado a inventar e re-inventar o passado histórico sobre o qual se 
debruçar. Não segue, de modo algum, os clichês da história tradicio-
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nal, do historiador clássico para quem a história se faz, sobretudo, com 
documentos. Para Rosenstone, cientistas sociais das áreas das comuni-
cações e do cinema, embora abordem algumas vezes as relações entre 
o cinema e a história e toquem na questão de como os filmes se situam 
em relação ao discurso histórico tradicional, “não há tentativas de lidar 
de forma direta e plena com o conceito de historiofotia”. A mas séria 
busca para unir o trabalho histórico com o filme com base teórica se 
constitui no estudo de Natalie Davis, Slaves on screen. Ela examina 
cinco filmes que tratam da escravidão procurando entender como o ci-
nema escreve ainda a história e que exige um esforço de contextualiza-
ção histórica e historiográfica para cada película. O foco se dirige para 
detectar “que tipo de investigação histórica” é realizada por tais filmes, 
procurando configurar sua idéia do cinema como uma forma de “expe-
riência mental”, aprofundando sua reflexão como consultora em filme 
sobre o mesmo tema do seu livro O retorno de Martin Guerre. 

À partir de Ferro, Rosenstone considera que é preciso colocar a 
primeira questão diante do estudo de filmes: pode haver uma escrita 
fílmica da história? Segundo Rosenstone, Davis coloca esta questão 
de outro modo: “Qual é o potencial dos filmes para falar do pas-
sado de maneira significativa e precisa?”. Para ele Davis faz uma 
tentativa de fornecer uma resposta a esta pergunta e uma base teórica 
para tal empreitada. Todavia, segundo Rosenstone, Davis fracassa no 
seu intento. Ela considera importante questionar a dicotomia filmes 
não ficcionais como transmissores de verdade contra filmes de ficção 
como produtos da imaginação34, deixando subsistir certa ambigüidade 
no seu posicionamento. Segundo Rosenstone, Natalie Davis critica os 
diretores por produzirem uma imagem do passado muito semelhante 
ao presente. Davis insiste em que os cineastas não são rigorosos, vez 
que não citam todas as suas fontes nos créditos finais. Do mesmo modo 
teriam que ser mais honestos para retratarem as dúvidas e incertezas 
não recuando em pleitear a necessidade deles em usar múltiplas fontes 
ou testemunhas se “contradizendo”. Ela diz isto mesmo reconhecendo 

34  Ibidem, p. 46
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que com suas limitações o cinema possibilitou, por exemplo, um acrés-
cimo “ao nosso entendimento dos custos dos sistemas escravistas tanto 
para os senhores quanto para os escravos”35. 

A partir da leitura que Rosenstone faz da obra de Davis percebe-
mos que ela pretende uma superposição e uma transposição da histó-
ria escrita à cinematográfica. À tal perspectiva Rosenstone se pergunta 
“por que não deixar que os filmes criem seus próprios padrões, adequa-
dos às possibilidades e práticas da mídia”36. Para Rosenstone a partir 
da análise do que “os melhores cineastas históricos fizeram, podemos 
entender melhor as regras e interação do longa-metragem dramático 
com os vestígios do passado – e começar a vislumbrar o que isso acres-
centa ao nosso entendimento histórico”37 e às formas de narrativas que 
podemos criar. Rosenstone procura mostrar de que forma o cineasta se 
torna um historiador e examina a dialética do cinema com o discurso 
histórico. Estuda diversos cineastas “nobres” e outros nem tanto que 
tomam partido à direita junto aos dominadores. Este é o caso de David 
Griffith que com o seu O Nascimento de uma nação (1915) relativi-
za considerando-o em sintonia com as interpretações historiográficas 
as mais importantes da época de sua confecção. Será realmente que po-
demos relativizar assim à Griffith e à sua obra? Ele supõe que Griffith, 
Eisenstein e Shub podem ser considerados “os criadores (...) dos três 
tipos de filmes históricos discutivelmente sérios que foram produzidos 
desde então: o drama comercial (e seus irmãos de maior duração, a 
minissérie ou o docudrama), a história de oposição ou inovadora e o 
documentário de compilação”38. 

Será sobre Oliver Stone, que já havia sido estudado em outros livros 
e artigos, que Rosenstone considera como um “historiador da América re-
cente”. Ele é fundamental para Rosenstone e está sempre presente ao seu 
horizonte de reflexão. As repercussões dos filmes de Stone são verdadeiros 

35  Ibidem, p. 52
36  Ibidem, p. 53
37  Ibidem, 54
38  Ibidem, pp. 31 e 32
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exemplos da fórmula de Ferro quando qualifica a um filme como agente da 
história. Com JFK — A pergunta que não quer calar (1991), sua ação 
sobre a opinião pública levou o Congresso estadunidense a fazer luz sobre 
documentos relacionados ao caso da morte do presidente John Fitzgerald 
Kennedy e que estavam até então proibidos de serem consultados. Esta é 
uma dimensão que dificilmente um livro de história pode alcançar. Para o 
livro que organizamos no ano passado por ocasião do Programa Cultural 
2009 Ano da França no Brasil, Robert Rosenstone nos ofereceu o artigo 
Oliver Stone: historiador da América recente e nele encontramos a 
seguinte análise nascida de sua própria pena e com ela concluímos nossa 
apresentação de seu primeiro livro traduzido no Brasil.

Esse é um ensaio sobre imagens da História recente da América 
retratadas no cinema e, mais especificamente, sobre Oliver Stone 
como historiador. Há uma relação recíproca entre as questões. É 
possível encontrar centenas de filmes feitos nos últimos 30 anos 
que contém imagens sociais, políticas e da vida cultural america-
na, imagens que não nos dizem nada de importante, a menos que 
confrontadas com uma visão ou interpretação do passado ameri-
cano. Aí entra Stone. O cineasta americano contemporâneo mais 
comprometido em retratar o passado recente da América faz uso, 
para tanto, de uma forte tese acerca do sentido do passado. E ainda, 
os problemas vividos por ele – tanto em fazer uma grande atração 
dramática histórica quanto em pensar sobre o que foi feito – são 
os mesmos encarados por todos os cineastas que se proponham a 
fazer História através de filmes históricos. As cenas de Nascido em 
4 de julho – mencionadas no começo do ensaio – são um exemplo 
típico de como o filme histórico cria o passado, cria imagens de um 
mundo que é, ao mesmo tempo, ficção e História. Porém, um tipo 
especial de História que, como todas as formas de História através 
do tempo, tem regras próprias e particulares de comprometimento 
com os vestígios do passado.39 

39 ROSENSTONE, Robert. Oliver Stone: historiador da América recente. In: 
NÓVOA, Jorge, FRESSATO, Soleni e FEIGELSON, Kristian. Cinematógrafo. Um 
olhar sobre a história. Salvador, EDUFBA, São Paulo Ed. da UNESP, 2009, p. 394
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A depender ainda da forma como a história nos é ensinada na 
Escola e mesmo nas Universidades, a idéia de história no cinema per-
manece difícil de ser compreendida e aceita. Mesmo Oliver Stone so-
fre desesperado buscando a história mais imparcial e assim o fazendo, 
ele quer, ao mesmo tempo o impossível, como nos mostra de muitas 
formas Rosenstone. Diante de sua riqueza é muito difícil realmente 
compreender a resistência de cientistas sociais, historiadores, críticos 
e estudiosos da estética cinematográfica em aceitar a contribuição da 
teoria da relação cinema-história. Talvez um ditado popular nos ofe-
reça uma pista quando afirma que “quem desdenha quer comprar”. 
Se for assim que não percam mais tempo! A relação do cinema com 
a história pode ser especular, mas é, de fato, muito mais complexa. Os 
filmes, como todas as outras formas de discursos históricos, são con-
dicionados pela história, mas não necessariamente são reflexos dela. 
De qualquer modo nunca serão um reflexo mecânico, como não o são 
nem a literatura, nem as ciências sociais, nem as narrativas históricas. 
Complexas e, por isso mesmo, ricas e válidas são as relações do cinema 
com a história para se buscar conhecer os processos sociais. Já não é 
sem tempo que necessitamos tirar todas as conseqüências desse fato, 
inclusive do ponto de vista pedagógico como queriam Régnault, Ma-
tuszewski e todos os outros.
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Cinema Histórico da UFSM1

Diorge Alceno Konrad2

Eu propunha um tipo superior de plano. Um plano de ação para a 
organização e a criação, que asseguraria uma interação contínua 
do plano e da realidade e, em lugar de ser um dogma, nada mais 
teria sido do que um guia para a ação. Um plano de organização 
e criação que teria garantido a unidade de análise e de síntese das 
cine-observações realizadas 

(Dziga Vertov, 1934)

O projeto de extensão Ciclos de Cinema Histórico, iniciado em 
2005, manifesta-se como um entrecruzamento do Cinema com a His-

1 Este artigo procura traduzir uma construção coletiva do projeto “Ciclos de Cinema His-
tórico”, desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com recursos 
oriundos do Financiamento Interno de Extensão (FIEX), sintetizando os seis anos deste 
processo. Incorpora e desenvolve o conteúdo de relatórios anuais e partes do artigo de 
Diorge Alceno Konrad, “A ‘câmera olho’ dos historiadores sobre o Cinema”, que serviu de 
prefácio para: FERREIRA, Alexandre Maccari; KOFF, Rogério Ferrer; KONRAD, Diorge 
Alceno (orgs.). Uma história a cada filme. Vol. 1. Santa Maria: FACOS-UFSM, 2006, p. 
11-15. Agradeço as contribuições implícitas e explícitas do organizador geral Alexandre 
Maccari Ferreira, dos colaboradores Carlos Blaya Perez, Glaucia Vieira Ramos Konrad, 
Rogério Ferrer Koff e Vitor Otávio Fernandes Biasoli e dos bolsistas Cleudir Rhoden, 
João Júlio Gomes dos Santos Júnior, Camila dos Santos e Humberta Soares Lemos.

2 Professor Adjunto do Departamento de História da UFSM, Doutor em História 
Social do Trabalho pela UNICAMP e Coordenador Geral dos Ciclos de Cinema 
Histórico da UFSM.

CAPÍTULO 11
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tória. É um espaço cultural, social e acadêmico, inspirado no cineclu-
bismo, que vêm expandir as fronteiras da pesquisa, do conhecimento 
e do ensino no objeto-problema Cinema-História, em suas interfaces 
sociais, políticas, artísticas e científicas. Na Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), assim como no Brasil, de um modo geral, tais 
iniciativas ainda estão em vias de desenvolvimento, apesar da relativa 
carência de estudos acerca da compreensão da História e da socieda-
de através das imagens cinematográficas. Assim, os Ciclos de Cinema 
Histórico, com seus debates e suas diversificadas mostras, tem se con-
solidado como uma alternativa de reflexão para o público e, ao mesmo 
passo, de fomento e democratização dos debates e estudos histórico-
cinematográficos, num

O projeto Ciclos de Cinema Histórico tem refletido a discussão 
mais aprofundada que tem sido feita nos últimos anos em torno da 
relação do Cinema e da História. Genericamente, o Cinema e a cul-
tura imagética integram o cotidiano das sociedades contemporâneas 
através de seus meios de comunicação. Assim, é de urgir o desenvolvi-
mento de reflexões e métodos que contemplem, tanto para acadêmicos 
– especialmente os que estudam a História – quanto para a sociedade 
em geral, a relação sócio-histórica das representações artístico-cine-
matográficas. Ou seja, instrumentalizar criticamente o olhar dos ciné-
filos quanto aos elementos que compõem a construção e a recepção de 
um filme, como: as questões históricas do momento em que as obras 
são realizadas; as intenções que levam à reconstituição e à recriação 
da História através de dado momento histórico; o caráter ideológico 
envolvido nas produções e as escolhas de seus autores. Nesse sentido, 
as exibições de filmes têm um sentido hipnótico e são seguidas por 
apreciações de palestrantes e dirigidas para a discussão com o público, 
com o fim de exercitar o olhar crítico sobre a dicotomia arte-ciência no 
entrecruzamento do cinema com a História.

Brasil é um dos países no mundo que mais assiste produtos au-
diovisuais, especialmente os oriundos da televisão, veículo e meio de 
comunicação de massa que também exibe filmes. Entretanto, a produ-
ção e a difusão de conhecimento acerca do audiovisual, principalmente 
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no campo da História, ainda demandam empreendimentos acadêmicos 
mais sistemáticos. Sobretudo porque, como disse Rosenstone, “… cada 
vez más la gente forma a su idea del pasado a través del cine y la tele-
visión, ya sea mediante películas de ficcíon, docudramas, series o do-
cumentales. Hoy en día la principal fuente de conocimiento histórico”.3 
Os Ciclos de Cinema Histórico dialogam com esta lacuna, a fim de 
potencializar os debates e as produções científicas concernentes ao es-
tudo do Cinema pela História, num entrecruzamento. 

O projeto traz para si uma responsabilidade acadêmica, social e 
cultural. Por que transita tanto pelo meio da produção de conhecimen-
to universitário quanto pela inserção de suas atividades com a socie-
dade, além de ser uma alternativa aberta e gratuita de reflexão, com o 
diferencial dos debates públicos e a circulação de ideias entre a Univer-
sidade e os segmentos sociais. 

Para explorar os meandros do Cinema-História, o evento procura 
suscitar a pesquisa, através da preparação dos palestrantes e confecção 
dos livros Uma História a Cada Filme – obras com artigos referentes 
aos filmes exibidos ao longo das mostras anuais, organizados por Ale-
xandre Maccari Ferreira, Diorge Alceno Konrad e Rogério Ferrer Koff. 
Juntamente com as discussões, acontece o processo de desenvolvimen-
to das curadorias dos filmes e ciclos exibidos a cada ano.

3 Cf. ROSENSTONE, Robert A. El pasado en imágenes. El desafio del cine a nues-
tra idea de la historia. Barcelona: Ariel, 1997. Apud SANTOS, Marcia de Souza. A 
ditadura de ontem nas telas de hoje: representações do regime militar no cinema 
brasileiro contemporâneo. In. O Olho da História, Salvador - BA: UFBA, n. 11, 
dezembro, 2008. Disponível em: http://oolhodahistoria.org/n11/textos/marcia-
santos.pdf. Acesso em 15 out. 2010.
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 Capas dos 3 volumes já Lançados de Uma história a cada filme

O projeto de extensão Ciclos de Cinema Histórico foi uma alter-
nativa pública de estudo e reflexão crítica do Cinema e da História em 
Santa Maria, inserido na comunidade acadêmica e não-acadêmica. Em 
uma cidade em que o cinema comercial é exibido em salas de shoppings, 
como tantas de média população em nosso País, a experiência cineclu-
bística e universitária tem procurado fugir da lógica simples do entrete-
nimento e suprir a ausência de maiores aprofundamentos sobre os filmes 
exibidos. Esta diretriz ganhou maior fôlego ainda quando a cidade ficou 
sem salas de cinema, durante oito meses, entre 2007 e 2008. 

Numa cidade considerada universitária, restou aos que vêem no 
Cinema muito mais que um passatempo, as exibições semanais do Ci-
neclube Lanterninha Aurélio, projeto cultural da Cooperativa dos Es-
tudantes de Santa Maria (CESMA)4, fundada em 1978, que também 
é um espaço de divulgação de textos sobre o cinema e da produção 

4  O Cineclube Lanterninho Aurélio é o segundo mais antigo em atividade no Rio Gran-
de do Sul, tendo suas atividades iniciadas no final de 1978, em Santa Maria (RS). 
Foi criado pelo mesmo grupo que havia fundado, em 16 de junho do mesmo ano, a 
CESMA. Segundo Paulo Teixeira, “o nome foi escolhido como homenagem ao funcio-
nário do Cinema Imperial, Aurélio de Souza Lima, responsável, dentre outras coisas, 
pela manutenção da “ordem” dentro do cinema, sempre com a sua lanterna. Também 
era ele que acabava liberando a entrada para os guris que não tinham dinheiro para 
o ingresso. Seu Aurélio acompanhou mais de uma geração de cinéfilos formados em 
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audiovisual. Assim como os encontros anuais do Festival Santa Maria 
Vídeo e Cinema e as atividades semanais do Cineclube UNIFRA, outra 
universidade aberta para a discussão cinematográfica.

Logomarcas do Cineclube Aurélio e do Santa Maria Vídeo e Cinema
 
Além disso, sobretudo no Centro de Ciências Sociais e Humanas 

da UFSM, diversos cursos de graduação (arquivologia, ciências sociais, 
comunicação social, economia, filosofia e psicologia) começaram a or-

Santa Maria”. Ver sobre isso Lanterninha Aurélio: resistência e história. Disponível 
em: http://cineclubelanterninhaaurelio.blogspot.com/. Acesso em 15 out. 2010.
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ganizar e realizar seus ciclos de cinema. Estes ciclos, ao longo dos últi-
mos anos, foram construídos com temáticas pertinentes às suas áreas 
mais específicas de pesquisa e ensino, situação que adensou o pionei-
rismo dos Ciclos de Cinema Histórico iniciados em 2005.

As atividades do projeto Ciclos de Cinema Histórico se iniciam 
com a elaboração das curadorias dos filmes que serão exibidos anual-
mente. A escolha temática dos ciclos leva em consideração aspectos 
como a relevância histórica de tal assunto para o ano, a conjuntura 
mundial e latino-americana da história do presente e os próprios de-
bates histórico-cinematográficos instigantes de se abordar. Realizadas 
tais escolhas, cabe decidir a quantidade e as obras que serão exibidas e 
a época de realização das mostras.

Para as sessões de cinema, o espaço e as instalações necessários 
exigem sala apropriada e aparelhagem de projeção de imagem e de som. 
Somente assim, nos aproximamos cada vez mais da mais espetacular 
tentativa de representação do passado. Sim, pois como já assinalou Jor-
ge Nóvoa, “a experiência com imagens e sons, particularmente através 
do cinema configurou a mais espetacular tentativa de representação do 
passado”, significando para a História algo “tão importante quanto a do 
DNA”.5 Por sua vez, os materiais utilizados para a divulgação completa 
da programação incluem confecção de folders e de cartazes, além da 
colaboração de outros meios de comunicação, como sítios, correspon-
dências eletrônicas, aparições em rádio e televisão e parceria com jor-
nais impressos de Santa Maria.

Antes do início de cada exibição de filmes são projetados músicas 
e videoclipes musicais – ou mesmo filmes de curta-metragem – rela-
cionados às temáticas dos ciclos e das obras exibidas.

Ao longo dos anos, até agora, foram desenvolvidas vinte e sete 
mostras, com quase trezentas obras cinematográficas exibidas. São 
produções realizadas desde o cinema mudo, em preto e branco e colo-

5 Cf. Cinematógrafo. Laboratório da razão poética e do “novo” pensamento. In. NÓVOA, 
Jorge; FRESSATO, Soleni Biscouto; FEIGELSON, Kristian (orgs.) Cinematógrafo: um 
olhar sobre a História. Salvador: UFBA, São Paulo, UNESP, 2009, p. 187-8.
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ridas, originárias de diversos países. A média de duração da projeção 
de cada filme, juntamente com os comentários dos convidados e os de-
bates é de quatro horas por sessão.

A imagem e o som estão bastante arraigados juntos à sociedade 
contemporânea de um modo geral. Não são fenômenos recentes, cer-
tamente, mas as imagens em movimento, em conjugação com o som 
sincronizado, datam do século XX. Do cinema para a televisão, até o 
computador, o meio audiovisual é uma constante em linha de progres-
são global. Contudo, no que tange à História, o Cinema ainda é um 
campo e objeto de pesquisa que necessita de mais esforços acadêmi-
cos. Necessita também de reflexões teórico-didáticas, já que é uma das 
fontes de ensino utilizadas por professores em escolas e universidades 
que oferecem instalações para seu uso. O projeto de extensão Ciclos de 
Cinema Histórico se refere aos aspectos da relação Cinema- História, 
relação esta que já começa a se vislumbrar juntamente com as primei-
ras tecnologias e expressões cinematográficas, no fim do século XIX. E, 
ao longo do “breve século XX” – que nas palavras do historiador inglês 
Eric Hobsbawm – acaba por tomar contornos de crescente importân-
cia nos debates histórico-sociais, pois junto com o jazz, o cinema se 
tornou a arte de vanguarda que os porta-vozes da novidade artística 
passaram a admirar.6

Embora o Cinema seja uma arte mais do que centenária e de alta 
relevância histórica, o município de Santa Maria, tal como em outras 
localidades no Brasil, vivencia uma precariedade de alternativas cine-
matográficas para sua população. Assim, o projeto, ao lado de algumas 
iniciativas cineclubistas levantadas acima, se tornou um espaço de cul-
tura, entretenimento e reflexões críticas.

Além disto, os Ciclos de Cinema Histórico resgatam e trazem 
para o público obras artísticas de pouca circulação no grande mercado 
de cinematografias, o que enfatiza o caráter de representatividade his-
tórica dos filmes em suas diversas abordagens autorais, assim como a 

6 Ver Era dos extremos: o breve Século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995, p. 182.
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própria historicidade do Cinema. A dinâmica de exibições de filmes, 
as palestras, os debates com os ouvintes e a produção de livros subli-
nha, também, a circularidade do ensino, da pesquisa e da extensão 
na Universidade e na comunidade na qual se insere, bem como sua 
democratização junto à população. Os Ciclos têm contribuído para o 
incremento das pesquisas científicas sobre o Cinema e História, sobre a 
própria formação social do Brasil e da América Latina, sobre a relação 
entre Cinema e literatura, etc.

O projeto de extensão Ciclos de Cinema Histórico, assim, busca 
nestas complexidades e diversidades de debates possíveis, uma dinâmica 
transformadora dos estudos do Cinema e da História. A apresentação de 
obras dos mais variados gêneros, tempos de produção, projeções da His-
tória, visa capacitar o acadêmico e o cinéfilo a estudar a História a partir 
das imagens; a captar e compreender o caráter dicotômico entre arte e 
ciência, no entrecruzamento do Cinema e da História; em desenvolver o 
olhar crítico acerca das obras cinematográficas e a pesquisa da relação da 
História com o Cinema, no Brasil, na América Latina, no mundo. 

1. Cinema e História: Algumas Problematizações

O capital dispõe de armas agudas e ainda de serviços jurídicos po-
tentes; para ele o que se figura pertence em primeiro lugar ao produ-
tor que coloniza ao mesmo tempo os autores e as pessoas e objetos 
representados (Marc Ferro, em “A quem pertence as imagens?)

Já em 1898, o câmera polonês Boleslas Matuszewski, numa pers-
pectiva naturalista de História e de Cinema, chamava a atenção para 
o valor das imagens cinematográficas enquanto documento histórico.7 
Escreveu, inclusive, a favor da criação de um fundo que mantivesse 

7  KORNIS, Mônica Almeida. Cinema, televisão e história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2008; ROSSINI, Miriam de Souza. Cinema e história: uma abordagem histo-
riográfica. In: História UNISINOS, n. especial. São Leopoldo: Centro de Ciências 
Humanas, Universidade do Vale do Rio dos Sinos –UNISINOS, 2001, p. 117-136.
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arquivados materiais cinematográficos. Tal como Charles Seignobos, 
valorizava o Cinema como fonte de ensino da História, através de seu 
“registro infalível” da realidade. Em tempos que o documento escrito 
pautava a atividade do historiador, as ideias de Matuszewski vieram 
a fazer um eco mais satisfatório a partir do “chamado” da Escola dos 
Annales, na década de 1920: a fim de encampar todas as vias possíveis 
de presença da atividade humana e do exercício do historiador onde 
ela pudesse ser investigada. Isto, por sua vez, não expressou necessa-
riamente uma preocupação que culminasse numa metodologia clara 
de entrecruzamento do Cinema e da História. Mesmo que esta relação 
tenha iniciado precisamente em 1895, com os irmãos Lumiére registra-
ram as primeiras imagens da saída dos operários da Fábrica Lumière e 
da chegada do trem à Estação Ciotat.

A partir da década de 1960, por sua vez, o historiador francês 
Marc Ferro – integrante da Escola dos Annales – veio a estabelecer, 
senão uma metodologia de análise e pesquisa, questionamentos e as-
pectos metodológicos relacionados ao Cinema que superaram o viés 
naturalista. Ao tomar como referência obras de documentário e de fic-
ção, Ferro alçou a representação cinematográfica e sua correspondên-
cia social em dois sentidos: o de fazer parecer através de outros meios 
e o de iludir pelo mascaramento do real. Isto é, o entrecruzamento do 
Cinema e da História não se transpõe de forma direta nos dois âmbi-
tos, o que indica o multifacetamento da História enquanto criação do 
Cinema e do Cinema enquanto análise histórica, sob a interferência do 
caráter ideológico.8

Este é um problema encontrado tanto nos meios acadêmicos e 
escolares quanto nos meios receptores de filmes, especialmente no que 
diz respeito à reconstituição e aos “panos de fundo” históricos e às apro-
ximações e distanciamentos entre ficção e documentário. Os debates e 
os dados empírico-científicos em torno do Cinema e da História ain-
da são pouco desenvolvidos e difundidos, especialmente no Brasil. Em 

8  Para conhecer o trabalho de Ferro, consultar: FERRO, Marc. Cinema e História. 
Tradução: Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
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muitos casos, há uma concentração na perspectiva analógica de his-
tória representada nos filmes – apropriações devidas e equívocos – ao 
invés da complexa análise da produção de uma obra, suas motivações 
ideológicas, as interferências do mercado cinematográfico, a teia de có-
digos em sua linguagem e as opções autorais de seus realizadores.

Ciro Flamarion Cardoso e Ana Maria Mauad, no Brasil, pene-
tram na análise semiótica não-sígnica do cinema. A partir de teóricos 
estruturalistas, como Roland Barthes, interpretam a historicidade e o 
sentido do filme de acordo com a conotação imprimida pela sociedade 
que o consome, ou seja, conforme os signos de leitura disponíveis para 
determinado grupo, os quais transformam o filme numa mensagem.9 
Este procedimento de análise semiótica encontra-se em diversos traba-
lhos de cinema na área de comunicação social no País.

Tal como em Dziga Vertov,10 o cinema é o movimento sem cessar 
de imagens que captam o caleidoscópio da realidade, parte da trajetória 
dos homens no processo histórico. A História é recomposta para que 
nas telas, seja no “cinema-verdade”, seja no documentário ou na ficção, 
torne o cinema fonte histórica (como sempre quis Marc Ferro) ou a 
própria História. Nesse sentido, “não importa se o filme pretende ser 
um retrato, uma intriga autêntica, ou pura invenção, sempre ele estará 
sendo produzido dentro da História e sujeito às dimensões sociais e 
culturais que decorrem da História – isto independe da vontade dos 
que contribuíram e interferiram para a sua elaboração”.11 

9 Cf. CARDOSO, Ciro F. S.; MAUAD, Ana Maria. História e imagem: os exemplos 
da fotografia e do cinema. In. CARDOSO, Ciro F. S.; VAINFAS, Ronaldo. Domí-
nios da História. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

10 Dziga, palavra ucraniana que significa roda que gira sem cessar. Vertov, a par-
tir do vocábulo russo vertet, exprime rodar, girar. Nascido Denis Arkadievitch 
Kaufman, na Polônia de 1896, falecido em 1954, na União Soviética, o cineasta 
adotou o nome Dziga Vertov. Foi redator e montador do primeiro cine-jornal 
de atualidades, o Kinodede (Cinema Semana) e criador do Cine-Olho (Kinoks - 
Kino/olho; Oko/Olho) na URSS revolucionária da década de 1920.

11 Cf. BARROS, José D’Assunção. Cinema e História: entre expressões e representações. 
In: BARROS, José D’Assunção (org.). Cinema-História: ensaios sobre a relação en-
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Ou seja, como indicou Michele Lagny, hoje já se ultrapassou a proble-
mática tradicional que considera o cinema como “fonte da história”, pois nos 
aventuramos “numa incursão no domínio de uma história que se fará sob 
a influência do cinema e da imagem”.12 E é por isto, também, que o Cinema 
passou a ser um dos principais meios de divulgação/reflexão para a manu-
tenção de uma ordem social ou para a luta em torno de uma nova ordem.

Como Luiz Buñuel já disse, o Cinema exerce um poder hipnóti-
co sobre os espectadores. Para o cineasta, “a hipnose cinematográfica, 
leve e inconsciente, deve-se, sem dúvida, à obscuridade da sala, mas 
também às mudanças de planos, de luzes e movimentos da câmara, 
que enfraquecem a inteligência crítica do espectador e exercem so-
bre ele uma espécie de fascinação e violação”.13 Partir da hipnose para 
problematizá-la ou romper com ela, eis um dos grandes desafios dos 
historiadores com o Cinema.

Como explicar, foi a pergunta feita pelo historiador Marc Ferro,14 que 
às vezes uma ficção escrita ou cinematográfica, como o filme Os Danados, 
de Luchino Visconti, por exemplo, permita compreender melhor que qual-
quer texto documentado, a maneira pala qual parte da elite alemã cedeu ao 
nazismo.15 Eis um dos enigmas do Cinema e sua relação com a História.

tre cinema e História. Rio de Janeiro: Lesc, 2007. Apud MALHEIRO, Artur. Amores 
brutos, 21 gramas e Babel: a pós-modernidade no cinema de Alejandro González 
Iñarritu. In. Olho da História. Salvador – BA: UFBA, n. 14, jun 2010. Disponível em: 
http://oolhodahistoria.org/n14/artigos/arthur.pdf. Acesso em 17 out. 2010.

12 Cf. O cinema como fonte da História. In. NÓVOA, Jorge; FRESSATO, Soleni Bis-
couto; FEIGELSON, Kristian (orgs.), op. cit., p. 100.

13 Ver a autobiografia do diretor Meu último suspiro. Rio de Janeiro: Nova frontei-
ra, 1982.

14 Nascido em 1924, Marc Ferro foi co-diretor da revista Les Annales: Économies, 
Sociétés, Civilisations, e é mais conhecido por ter sido um dos pioneiros no 
universo historiográfico, juntamente com Siegfried Kracauer e André Bazin, a 
teorizar e aplicar o estudo da chamada relação cinema-história.

15 Cf. FERRO, Marc. O conhecimento histórico, os filmes, as mídias. In. Olho da Histó-
ria. Salvador – BA: UFBA, n. 6, 2004, p. 5. Disponível em: http://www.oolhodahisto-
ria.ufba.br/artigos/sobremidiasconhecimento.pdf. Acesso em 28 de abr. 2005.
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Para Luciana Pinto, toda imagem é histórica. Isto porque ela é 
produto de seu tempo e carrega consigo, mesmo que de forma indi-
reta, sub-reptícia e muitas vezes inconsciente para quem a produziu, 
as ideologias, as mentalidades, os costumes, os rituais e os universos 
simbólicos do período em que foi produzido. Parafraseando Marc Fer-
ro, a autora afirma que os filmes não são reflexões diretas e mecânicas 
da sociedade, pois muitas vezes eles constroem uma contra-História, 
em virtude de apresentarem um novo ponto de vista para a História, 
geralmente contradizendo a História tradicional e dominante.16

Por outro lado, como considera o historiador Jorge Nóvoa, o Cinema 
“se transformou em um excelente meio para dominar corações e mentes, 
criando e manipulando as evidências, elaborando uma realidade que qua-
se nunca coincide objetivamente com o processo histórico que pretende 
traduzir”. Para o autor, “a realidade-ficção do cinema promove, de fato, as 
leituras e interpretações das camadas sociais que, direta ou indiretamente, 
controlam os meios de produção cinematográfica”, se tornando “um dos 
mais eficazes instrumentos promotores de substância ideológica homoge-
neizadora da dominação do capital nas diversas nações e no mundo”.17

Portanto, como ensina Cristiane Nova, cabe ao pesquisador ou 
“analista” dissecar os significados “ocultos”, porém existentes nas pe-
lículas. Assim, na relação entre Cinema e História, quando o primeiro 
é visto como documento, Nova afirma que o “método de investigação 
consiste, simplificadamente, em buscar os elementos da realidade 
através da ficção”.18 Para isso, é necessário romper com o preconceito 
iconoclasta que ainda persiste em muitos professores e historiadores, 

16 Ver PINTO, Luciana. O historiador e sua relação com o cinema. In. Olho da 
História. Salvador - BA: UFBA, n. 6, 2004, p. 5-6. Disponível em http://www.
oolhodahistoria.ufba.br/artigos/historiadoreocinema.pdf. 

 Acesso em 28 de abr. 2005.
17 Cf. NÓVOA, Jorge Luiz Bezerra. Apologia da relação cinema-história. In. Olho da His-

tória. Revista de História Contemporânea. Salvador - BA: UFBA, n. 1, 1998. Disponível 
em http://www.oolhodahistoria.ufba.br/01apolog.html. Acesso em 28 de abr. 2005.

18 Ver NOVA, Cristiane. O cinema e o conhecimento da História. In. Olho da His-
tória. Revista de História Contemporânea. Salvador - BA: UFBA, v. 2, n. 3, 1996. 
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adeptos radicais dos manuais do século XIX, os quais defendiam que 
documento histórico é documento escrito. 

O Cinema não é apenas documento, vale a pena repetir, mas parte 
do processo histórico em si. Desvelá-lo: eis mais uma das missões não 
só do historiador, mas de cada um. Neste caso, a revolução está em não 
ser mais apenas um espectador passivo, consumidor das imagens pelas 
imagens.19 Somente assim, o cinema também auxiliará para a nossa 
histórica descolonização para além do capital.
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VII, VIII e IX Ciclos

X, XI e XII Ciclos
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XVI, XVII e XVIII Ciclos

 
XIX, XX e XXI Ciclo

 
XXII, XXIII e XXIV Ciclos
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XXV, XVI e XVII Ciclos

 



I Ciclo – Latinos em um lugar qualquer (2005).
II Ciclo – Grandes guerras e ... filmes (2005).
III Ciclo – Sangue no calor; lágrimas no frio (2005).
IV Ciclo – Sessões especiais de política (2005).
V Ciclo – A História de caso com a máfia (2006).
VI Ciclo – História e resistência (2006).
VII Ciclo – Relíquias cinematográficas da Antiguidade (2006).
VIII Ciclo – Do tomo às telas (2006).
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X Ciclo – Nos tempos do faroeste (2007).
XI Ciclo – Ao som da História (2007).
XII Ciclo – O Brasil em close-up (2007).
XIII Ciclo – Mundos do trabalho ... e do Cinema (2007).
XIV Ciclo – Umas épocas e certas revoluções (2007).
XV Ciclo – Lugares do Cinema, espaços da História (2007)
XVI Ciclo – 40 anos de sonhos e barricadas (2008).
XVII Ciclo – Para viver e ver um grande amor (2008).
XVIII Ciclo – A biografia como ela é (2008).
XIX Ciclo – Por caminhos incertos (2008).
XX Ciclo – Excluídos do Ocidente (2008).
XXI Ciclo – Mulheres à beira de uma sessão de cinema (2009).
XXII Ciclo – Crenças, fé e obsessões religiosas (2009).

ANEXO 2 – 
Ciclos de Cinema Histórico 

da UFSM – 2005 a 2010
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XXIII Ciclo – Sessões “D” Segunda Guerra (2009).
XXIV Ciclo – Cronicamente encarcerados (2009).
XXV Ciclo – O futuro é História (2009).
XXVI Ciclo – A (re)trajetória alemã (2010).
XXVII Ciclo – As eras de Eric Hobsbawm (2010).
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Bruno Chapadeiro Ribeiro1

- Ao mestre, José Luis Guimarães (In Memorian)2

Origens

O cinema, décadas após a invenção da fotografia, mostrou que a 
apresentação “direta” da realidade, a possibilidade de reproduzir tecni-
camente, de modo quase inteiramente fiel, o olhar humano, não torna 
as imagens autoexplicativas. Ao contrário, este nos faz ver que a ima-
gem nunca é uma realidade simples. 

A confusão sobre o cinema ser ou não a arte do real, ou que pelo 
menos ele imitaria mimeticamente esta realidade, consiste em crer que 
a imagem que percebemos na tela corresponde plenamente à realidade, 

1 Mestrando em Ciências Sociais pela UNESP – Marília com o tema “Trabalho e Ges-
tão através do Cinema”. Psicólogo pela UNESP – Assis. Participante do Projeto de 
Extensão “Tela Crítica – O cinema como experiência crítica” da UNESP – Marília e 
criador do Projeto “Cine CAPSIA – o cinema pela ótica da psicologia” da UNESP – 
Assis. E-mail: brunochapadeiro@yahoo.com.br Twitter: @brunochapadeiro

2 O Professor Doutor José Luiz Guimarães era pós-graduado (Mestrado e Doutorado) 
em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP, 
Campus de Marília SP, tendo realizado estudos sobre as políticas de financiamento da 
educação e os processos de municipalização de ensino no estado de São Paulo. Docente 
do curso de Psicologia da UNESP de Assis e supervisor do Projeto Cine CAPSIA, o Prof. 
José Luiz faleceu em primeiro de setembro de 2009, vitima de infarto fulminante.

CAPÍTULO 12
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como associação livre
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quando vemos que na verdade, entre a realidade e a imagem que per-
cebemos existem diferenças claras, pois entre elas estão todos os tru-
ques e falsificações da cinematografia, que vem nos dar somente uma 
amostra de determinada imagem da realidade. Deste modo, no cinema 
nos é dada uma percepção já feita, porque confundimos a imagem da 
tela com a imagem da percepção, e chegamos a considerar a imagem 
cinematográfica como se fosse o conhecimento da realidade. 

A indústria cinematográfica, a distribuição de filmes, as formas 
de produção e etc. estão intrinsecamente mergulhadas nos conceitos 
econômicos, sociais, culturais, políticos e ideológicos vigentes no país 
e no tempo em que um filme é produzido. É com o advento do Movi-
mento Cineclubista dos anos 1920 - no Brasil ele data de 1928 -, que o 
cinema passa a ser utilizado de modo democrático e sem fins lucrativos 
em alguns ambientes, principalmente acadêmicos, adotando um com-
promisso cultural e ético, que propõe a utilização deste recurso com a 
finalidade de propor discussões críticas que ampliariam esta percepção 
dos espectadores para além da imagem da tela. 

É preciso compreender o que é um cineclube pois a confusão 
gerada em torno do conceito favorece justamente uma visão em que 
os cineclubes não têm um papel muito claro. Sua importância se dilui 
quando não se conhecem seus objetivos, suas realizações, sua estrutura 
específica, e quando este se estabelece e opera dentro das comunida-
des e do processo cultural. O dicionário Houaiss define cineclube como 
uma “associação que reúne apreciadores de cinema para fins de estudo 
e debates e para exibição de filmes selecionados”. 

Os cineclubes têm uma história própria, que liga a evolução do 
seu trabalho às diferentes situações nacionais, culturais e políticas em 
que se desenvolveram. Eles surgiram nitidamente em resposta a neces-
sidades que o cinema comercial não atendia, num momento histórico 
preciso com diferentes práticas conforme o desenvolvimento das so-
ciedades em que se instalaram, assumindo uma forma de organização 
institucional única que os distingue de qualquer outra. No Brasil o 
Movimento Cineclubista experimenta um processo de intensa arti-
culação entre o CNC - Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, 
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entidade cultural sem fins lucrativos, filiada à FICC - Fédération In-
ternational des Ciné-clubs, e os demais cineclubes espalhados pelo 
país (CNC, 2010).

Tendo seu início datado de Outubro de 2005, o Projeto Cine CAP-
SIA, sigla para Centro Acadêmico de Psicologia de Assis foi pensado pri-
meiramente como uma alternativa no processo de ensino-aprendizagem 
para o curso de Psicologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” - UNESP, Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Na 
época, o CRP – Conselho Regional de Psicologia, subsede de Assis re-
alizava seu cineclube intitulado “Videoclube CRP – o cinema pela ótica 
da psicologia” que consistia em exibir um filme ao final de cada mês que 
pudesse ser discutido à luz da psicologia. As sessões eram precedidas de 
um debate com o auxílio de um expositor convidado que tivesse estudos 
e práticas na temática proposta pelo filme e contava também com o pres-
tígio de profissionais psi enquanto platéia-espectadora. Devido à locali-
zação geográfica distante do CRP em relação à universidade, enquanto 
integrante do Centro Acadêmico de Psicologia de Assis (CAPSIA) propus 
aos demais membros a criação de um cineclube semelhante, aos moldes 
do CRP, e que pudesse ser aproveitado pela comunidade acadêmica, so-
bretudo aos discentes do curso de Psicologia.

A FCL – Assis já contava com um cineclube em atividade na oca-
sião e fui procurá-los para expor a idéia que havia me surgido. No en-
tanto, os objetivos de tal cineclube eram de exibição dos filmes com 
discussões no tocante à estética e aos modos de produção/criação de 
cada obra cinematográfica, relegando a inclusão de um debatedor-
expositor habilitado para compor uma discussão crítica. Desta forma, 
decidi-me por fundar o cineclube que fosse dos e para os estudantes de 
Psicologia buscando auxiliar a compreensão de algumas teorias vistas 
em salas de aula, e também oferecendo oportunidades para que ou-
tras formas de absorção e transformação do conhecimento surgissem, 
promovendo assim, o desenvolvimento de um senso crítico que fosse 
propício a uma maior riqueza de informações.

Contrários a decisão de fundar outro cineclube na universi-
dade, a gestão 2005 do CAPSIA deu-me autonomia para tomar a 
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decisão de criá-lo ou não, tendo consciência de que eu seria o único 
responsável pela fundação, criação e administração deste - o qual 
futuramente acabaria tornando-se um projeto pessoal - em caráter 
experimental, que apenas levaria a chancela do Centro Acadêmico. 
O projeto foi então fundado informalmente com a exibição do filme 
“O Inquilino” de Roman Polanski em Outubro de 2005 e precedido 
de debate mediado pelo Prof. José Sterza Justo do Departamento de 
Psicologia Evolutiva, Social e Escolar da FCL – Assis. Já em sua pri-
meira atividade o projeto contou com um público notável que com-
preendeu o cinema, bem como outros recursos audiovisuais, como 
grandes auxiliares no processo ensino-aprendizagem devido à facili-
dade de absorção das imagens e das informações pelos espectadores, 
contrapondo o método didático clássico de aula expositiva.

Além do público elevado em quase todas as sessões prece-
dentes, foi possível observar uma boa repercussão no campus e o 
amplo reconhecimento da importância do projeto. Em outubro de 
2006, o jornal “Nosso Campus” da Faculdade de Ciências e Letras 
da UNESP de Assis, publicou uma reportagem intitulada: “Percep-
ção Além da Tela”, constando depoimentos de espectadores e deba-
tedores do projeto Cine CAPSIA. Foi relatado pelos entrevistados 
que o projeto além de auxiliar a compreensão de algumas teorias 
vistas em aula, também oferece oportunidade para outras formas 
de absorção e transformação do conhecimento. Nesta reportagem, 
foi colocado pelo debatedor do filme clássico “Laranja Mecânica”, 
do diretor Stanley Kubric, o Prof. Luis Carlos da Rocha, também 
do Departamento de Psicologia Evolutiva. Social e Escolar da FCL 
– Assis, que o projeto é de extrema importância para um acréscimo 
de cultura na universidade vide que o campus bem como a cidade 
de Assis padecem de estímulos à cultura audiovisual.

Propósitos

A justificativa da implementação de um cineclube de psicologia 
na FCL - Assis caminha em diversos sentidos: da consideração de que 
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a imagem possui in teligência e intuito de construção do pensamento 
coletivo formador - ou deformador - de ideologias, conhecimentos 
onde tal prática, para Moellmann (2009), não se li mita mais à imagem, 
afinal parte-se dela para se ex pandir nos sentidos que encontrar. Em 
concordância com a tese de Eisenstein (2003), de que o cinema produz 
ideologia, lembra-se que para aumentar ainda mais a capacidade de ve-
rossimilhança com a realidade, os filmes com frequência se ambientam 
em determinadas épocas históricas e criam pontos de conexão com 
um “discurso comum” já existente sobre tal fato, assim, o filme “finge” 
submeter-se à realidade com o intuito de tornar sua ficção verossímil. 
E é por aí que o filme se transforma em veículo para a ideologia. Por 
isso mesmo é que são fundamentais para a sobrevivência do cinema, as 
análises e propostas que buscam criticamente novas direções possíveis, 
que apontam e denunciam este seu serviço à repetição, à reiteração de 
um imaginário que nos representa e por vezes, nos aprisiona.

Desde então, o projeto Cine CAPSIA é realizado mediante a exi-
bição de filmes temáticos mensais, escolhidos por alunos e/ou profis-
sionais convidados. Após o término de cada filme, ocorre um debate 
dinâmico sobre o tema abordado, abrangendo não somente as áreas 
da psicologia, mas também das demais ciências humanas. Portanto, 
tendo inicialmente a Psicologia como ciência de estudo e compreen-
são central do projeto, percebeu-se que disciplinas como Antropologia, 
Ciência Política, Economia, Sociologia, estão profundamente interliga-
das, procurando oferecer uma explicação da sociedade como um todo, 
colocando em evidência as suas dimensões globais e compreendendo 
o filme como uma totalidade concreta aberta que não deve estabelecer 
fronteiras rígidas entre os diferentes campos do saber, tão ao gosto dos 
“especialistas” de nossos dias.

Durante os debates, são levantadas pelos participantes questões 
pertinentes a concepções de mundo e de subjetividade de cada um. 
Tais questões, oriundas da interação entre debatedor e platéia, con-
tribuem para uma transformação de conceitos e abrem espaço para o 
desenvolvimento de novos saberes e em troca a Psicologia enquanto 
ciência social e humana ganha os comentários vivos e atuais de todos 
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que participam das sessões, adentrando e conhecendo desta forma um 
pouco mais do imaginário deste público.

Desenvolvimento e Conquistas

Em Maio de 2007, o Cine CAPSIA exibiu o filme/documen-
tário “Estamira” de Marcos Prado, seguido de uma mesa redon-
da com professores da casa vinculados a núcleos de pesquisa e de 
extensão de serviços que tratam de cooperativas de trabalhadores, 
saúde mental pública e instituições. No debate ganhou destaque 
temas como a luta antimanicomial, a alternativa dos Centros de 
Atenção Psicossocial para pacientes com transtornos psíquicos e 
a severa condição de sobrevivência dos catadores de lixo. Graças 
ao entendimento entre o Cine CAPSIA, representado pela Profª. 
Cristina Amélia Luzio do Departamento de Psicologia Evolutiva, 
Social e Escolar, e a Zazen Produções, Assis foi a segunda cidade do 
estado de São Paulo a exibir o filme “Estamira”, até então limitado 
apenas ao circuito de cinemas da metrópole. Tal feito foi visto com 
bons olhos pela FAC – Fundação Assisense de Cultura que através 
de seu projeto de cinema, o Cinema FAC, viria no ano seguinte 
fechar parceria com o Projeto Cine CAPSIA por considerá-lo um 
projeto inovador e com características militantes no tocante ao 
acréscimo de cultura audiovisual para a cidade. Sendo assim, os 
Projetos Cinema FAC e Cine CAPSIA passariam a atuar diversas 
vezes juntos, com agendas integradas, divulgações das respectivas 
atividades com caráter de auxílio mútuo e em muitos dos eventos, 
por contarem com um enorme público, estes foram realizados nas 
dependências do Cinema Municipal “Piracaia”, sede do Cinema 
FAC, com projetores 35mm e estrutura audiovisual adequadas.

No dia 26 de Setembro de 2007, o Projeto Cine CAPSIA 
subsidiado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
UNESP – FCL/ Assis convidou o Dr. Paulo Amarante, pesqui-
sador da Fiocruz e um dos nomes de referência na área de saúde 
mental e reforma psiquiátrica no Brasil, para debater o filme “O 
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Profeta das Águas”, de Leopoldo Nunes, que na ocasião era mem-
bro da diretoria colegiada da ANCINE – Agência Nacional do 
Cinema. Antes de sua ida a Assis, o Dr. Paulo Amarante simpa-
tizou-se com o Projeto Cine CAPSIA por meio de notícias infor-
mais e em conversas com Leopoldo Nunes, seu amigo pessoal, fez 
questão de levar uma cópia do longa “O Profeta das Águas” para 
ser exibido em Assis. Durante o debate, o Dr. Paulo Amarante 
nos revelou que Assis foi a primeira cidade a exibir e debater o 
filme vide que este tinha sua estréia oficial agendada apenas para 
o dia 30 de Setembro daquele ano, no Cine Odeon no Rio de Ja-
neiro. Ao término do evento, o Dr. Paulo Amarante lançou seu li-
vro “Saúde Mental e Atenção Psicossocial” doando um exemplar 
para, em suas palavras na dedicatória do livro, “ajudar a compor 
uma futura biblioteca do Projeto Cine CAPSIA”. O evento com o 
pesquisador da Fiocruz foi realizado nas instalações do Cinema 
Municipal “Piracaia” da cidade de Assis e contou com um público 
de aproximadamente 400 espectadores, estudantes e profissionais 
da saúde mental da região.

Com a repercussão do evento com o Dr. Paulo Amarante 
o projeto ganhou ainda mais adeptos e repercussão na mídia lo-
cal. No ano seguinte fui procurado pela Secretaria de Saúde de 
Assis representados por dirigentes do Núcleo de Saúde Mental 
do município para realizarmos uma parceria na semana da luta 
antimanicomial. No dia 18 de maio é comemorado o Dia Nacio-
nal da Luta Antimanicomial no Brasil e em todo o país são rea-
lizadas centenas de atividades científicas, culturais, políticas no 
sentido de despertar na população uma consciência crítica sobre 
a violência das práticas manicomiais ainda tão fortes e presentes 
no Brasil que tem quase 50 mil “leitos” psiquiátricos. Mais uma 
vez utilizamo-nos do espaço do cinema municipal “Piracaia” para 
exibirmos o filme “Pequena Miss Sunshine” do diretor Jonathan 
Dayton, que foi precedido de debate com a psicóloga Heidi Ber-
tolucci do CPPA – Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada “Dra. 
Betti Katzstein” e contou com a participação de grande parte dos 
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profissionais e usuários da rede de saúde mental de Assis e região, 
possibilitando assim, uma inclusão destes usuários na cultura au-
diovisual com fins terapêuticos pautados no processo psicológico 
do cinema muito defendido por Espiñal3 (1976).

Em Julho de 2007, apresentei o projeto no congresso “Mídia e 
Psicologia: produção de subjetividade e coletividade” promovido pelo 
CFP – Conselho Federal de Psicologia no campus da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro – UFRJ. Lá pude tomar conhecimento de uma 
tentativa frustrada dos estudantes do curso de psicologia da UFRJ em 
fundarem um cineclube nos moldes do Cine CAPSIA. Claudete Sousa, 
a então coordenadora-fundadora deste cineclube, e na época, discente 
do curso de psicologia da UFRJ, relatou-me um caso interessante: pou-
cos dias antes da realização do congresso ao qual eu estava participan-
do, ela e um grupos de alunos do curso realizaram a exibição do filme 
“Zuzu Angel” contando com as presenças de Sérgio Rezende, diretor 
do filme, da filha de Zuzu Angel, a jornalista Hildegard Angel, e com o 
ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi 
para debaterem o filme. O evento teve pouco mais de 16 espectadores 
no auditório da UFRJ. Claudete estava coordenando os trabalhos da 
sala em que apresentei Cine CAPSIA e após minha apresentação ela 
teceu o comentário de que na cidade do Rio de Janeiro, tais debatedores 
podem ser encontrados “passeando pelo calçadão de alguma praia”, o 
que significa que a cidade respira cultura a todo momento, podendo ser 
encontrada em diversos espaços que não a academia. Com isso, à um 

3 Luis Espinal foi um padre jesuíta boliviano-catalão, jornalista, cineasta e crítico 
de cinema, liderança social ativa da Teologia da Libertação na luta pela justiça 
social e pelos direitos humanos. No decorrer da década de 1970, Luis Espinal 
escreveu na Bolívia vários livros tratando da utilização do cinema como ins-
trumento de conscientização popular. É de sua autoria os livros: “Cinema e seu 
processo Psicológico”, “Consciência critica diante do cinema” e “Sociologia do Ci-
nema”. Ele destacava a importância de preparar o espectador para que seja crítico 
diante do cinema e para que possa reagir positivamente diante dele. Em 21 de 
março de 1980, Luis Espinal foi seqüestrado e brutalmente torturado até a morte. 
O assassinato do padre Espinal se inscreveu nos fatos do terrorismo preparatório 
do golpe de Estado de Garcia Meza, ocorrido em 17 de julho de 1980 na Bolívia.
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cineclube da UFRJ não era creditado, por parte da comunidade aca-
dêmica, o mesmo valor que um projeto como Cine CAPSIA que está 
afixado numa cidade que encontra dificuldades em receber “visitas 
ilustres” do meio artístico-cultural.

Neste mesmo evento pude também tomar conhecimento e es-
tabelecer parceria com a “Rede Brazucah”, que desenvolve projetos 
culturais que buscam criar novos circuitos de exibição para o cinema 
brasileiro. Em parceria com entidades públicas e privadas, a Brazucah 
já realizou mais de 500 exibições gratuitas de uma ampla variedade de 
filmes brasileiros de longa e curta metragem, atingindo um público de 
aproximadamente 200 mil espectadores. Como apoiadores das ativida-
des da Brazucah destacam-se a UNESCO, a RECAM (Reunião Execu-
tiva das Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul), o 
Ministério da Cultura do Brasil, as Secretarias de Educação e Cultura 
de diversos municípios, além das principais universidades e escolas do 
Rio de Janeiro e São Paulo. 

Como resultado das diversas parcerias entre o Cine CAPSIA, a 
UNESP – FCL/ Assis e diversos órgãos municipais como as Secretarias 
de Cultura, de Saúde e o próprio CRP – subsede de Assis, em 2008, 
o diretor da FCL, Mário Sérgio Vasconcellos, nomeou-me responsável 
pelas atividades do PAC – Programa UNESP de Atividades Artísticas e 
Culturais e pude com isso, tornar o Projeto Cine CAPSIA reconhecido 
pela Reitoria da UNESP como um projeto de extensão, institucional e, 
que passaria a contar com uma verba própria destinada a ele para sua 
atuação livre, ganhando desta forma, um aumento de sua visibilidade 
na mídia de Assis e região e demais unidades da UNESP. Tal posiciona-
mento por parte da Reitoria permitiu ao projeto ampliar os horizontes 
levando à Assis cursos, seminários, congressos e eventos relacionados a 
cinema, educação e cineclubismo, contando com profissionais especia-
lizados e em evidência na área, bem como parcerias firmes com outros 
órgãos institucionais. Sendo assim, em 2008 o projeto, ainda que en-
cabeçado apenas por mim, teve um avanço em suas conquistas tendo 
sempre o intuito de trazer para o município de Assis as produções que 
comumente ficam restritas ao eixo cultural Rio-São Paulo.
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Em Junho de 2008 com o projeto dispondo de recursos financeiros, 
o Cine CAPSIA e o Cinema FAC receberam as diretoras da Rede Bra-
zucah, Cynthia Alario e Camila Nunes para debaterem o documentário 
“O Aborto dos Outros”, de Carla Gallo, que havia sido recém-lançado 
e premiado com Menção Honrosa no festival “É tudo verdade” daquele 
ano. Em Agosto do mesmo ano, o CRP – subsede de Assis deu autonomia 
ao Cine CAPSIA para realizar um evento/debate especial em comemora-
ção ao Dia do Psicólogo onde exibimos o filme “El Método” de Marcelo 
Piñeyro, que foi debatido pelo Dr. Luis Carlos Zanelli do departamento 
de Psicologia Organizacional e do Trabalho da UFSC e pela Dra. Maria 
do Carmo Fernandes Martins então presidente da SBPOT – Associação 
Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Ainda em Agosto, 
a FCL – Assis completou 50 anos de existência e como parte das come-
morações o Projeto Cine CAPSIA foi convidado pela diretoria do campus 
a exibir o filme “O Sétimo Selo” de Ingmar Bergman pois a obra data 
do mesmo ano da criação da FCL, 1958. O evento teve como palestrante 
o Dr. Marcos Antônio da Silva da FFLCH/USP. Em Setembro o projeto 
destinou-se a realizar o “I Encontro Cinema, Psicanálise e Educação” da 
UNESP – FCL/ Assis contando com a palestrante Maria Lúcia Homem da 
PUC-SP que eu havia conhecido durante um evento sobre cinema pro-
movido pelo SESC – Araraquara em julho do mesmo ano.

Por fim, desde sua criação, o projeto Cine CAPSIA vem colecio-
nando conquistas e ampliando-se, sendo atribuído a ele, por parte dos 
alunos, professores da FCL/ Assis, comunidade local e palestrantes, um 
valor inestimável no desenvolvimento de um senso crítico, contribuindo 
para uma riqueza de informação que é levada a todos, bem como para o 
aumento das atividades culturais do Campus e da cidade de Assis.

Militâncias para além da tela

Este capítulo teve como intuito expor, de modo sintético e obje-
tivo, os resultados da tentativa de aproximar o cinema com a educação 
de nível superior buscando criar interfaces de utilização de recursos au-
diovisuais no processo ensino-aprendizagem. O projeto Cine CAPSIA, 
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surgido em 2005 na UNESP – FCL/ Assis como um projeto pedagógico 
que busca a discussão crítica de filmes que abordem temas pertinentes 
às ciências humanas, em especial à Psicologia, não tem nenhuma pre-
tensão de esgotar as possibilidades metodológicas abertas no tocante 
à utilização do filme como ferramenta em busca de uma pedagogia 
audiovisual. Pelo contrário, o capítulo é um apenas um relato de caso 
deveras militante num campo que ainda tem sua discussão em aberto 
por aqueles que já utilizam o cinema numa sala de aula, por exemplo, 
ou por aqueles que ainda pretendem fazê-lo.

Ora, a utilização da arte cinematográfica com finalidades pedagó-
gicas diz-nos sobre a relação sujeito-receptor com o filme que é, para a 
Psicologia, uma relação de desejos, pois o objeto artístico é uma das ins-
tâncias primordiais da superação da não-realização do desejo humano4. 
O desejo, então, nunca será satisfeito. Ele sempre se desloca. Um objeto 
se perde e em seu lugar põe-se uma infinidade deles, que nunca trarão o 
mesmo prazer do objeto perdido. Nessa perspectiva, a arte realista é o de-
sejo que encontra realização na subjetividade posta como objeto reflexivo 
de si e do mundo, pois desejo o que está na tela e projeto-me nela, pois ela 
me diz mais daquilo que realmente almejo do que usualmente encontro 
no mundo concreto. E na medida em que o sujeito-receptor consegue 
apreender eixos temáticos e problematizações significativas para si suge-
ridas pela narrativa fílmica, o filme torna-se um imprescindível espaço 
de reflexão para ele, que, embora seja uma prática pedagógica em busca 
da formação coletiva, não anula o valor intrínseco do filme realista como 
campo de auto-reflexidade crítica.

O cinema propõe então outras formas de percepção e, portanto, de 
construção de subjetividades. Cada um constrói a sua própria percepção 
e pode expressá-la em ambientes que favoreçam a troca de pontos de 

4 “O desejo permanece, portanto, sempre insatisfeito, pela necessidade que encon-
trou de se fazer linguagem. Ele renasce continuamente, uma vez que está sempre, 
fundamentalmente, em outro lugar que não no objeto a que ele visa ou no sig-
nificante suscetível de simbolizar este objeto. Em outras palavras, o desejo vê-se 
engajado na via da metonímia. (...) O desejo persiste em designar o desejo do todo 
(objeto perdido) pela expressão da parte (objetos substitutivos)” (HOMEM, 2000).
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vista. Ao conhecer o ponto de vista do outro, o meu, será, com certeza, 
enriquecido. Com isso, o Projeto Cine CAPSIA, por seu caráter militante, 
estabelece-se como um importante projeto no tocante à utilização do ci-
nema para fins pedagógicos num movimento de difusão do audiovisual 
em locais ainda carentes culturalmente. Muitas vezes a falta de recursos, 
incentivos e capital humano habilitado nos colocam barreiras na criação 
e execução de um cineclube universitário e por isso, busquei ressaltar tal 
postura militante do projeto Cine CAPSIA diante da cidade de Assis ao 
longo do capítulo, focando em suas conquistas, para que estas possam 
servir muito além de um relato de caso, mas sim como incentivo à cria-
ção de outros projetos de mesmo cariz, reforçando a idéia da utilização 
do cinema na educação brasileira, aqui compreendido como um campo 
cada vez mais candente e ainda aberto ao debate.
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João Batista de Andrade1

Quando Secretário da Cultura do Estado de São Paulo, propus o 
estabelecimento de um plano de ações que pudesse interligar a cultura 
com a educação. Minha visão histórica era a de que a criação do Minis-
tério da Cultura, embora representasse um avanço, fora efetivada sem 
a preocupação com o risco do isolamento. E, com o isolamento, o risco 
de a política cultural se tornar refém dos interesses corporativos. Ora, 
cultura é um termo vago demais e não há como desvincular seu conceito 
com os conceitos de pesquisa, universidade, educação, ciência, costumes, 
religião, política, etc. Se a questão da chamada produção cultural, mais 
ligada aos profissionais da cultura, traz em si problemas de sobra e que 
merecem respostas e mesmo ações decisivas, a questão da formação cul-
tural não é menos importante, pelo contrário, - é fundamental na forma-
ção de qualquer povo e na sedimentação do sentido da cidadania. 

Para complementar essa idéia, lembro que alguns setores da área 
educacional pregavam o que eu poderia chamar de escola-tudo: dentro 
da escola os alunos conviveriam com todas as manifestações culturais: 
cinema, teatro, dança, etc. Eu me posicionei contra essa tendência, afir-
mando que cabia à escola formar cidadãos e não transformar-se numa 

1 Escritor e cineasta, doutor em Comunicações pela USP, tem uma carreira 
em que se alternam os documentários e dezesseis longa-metragens, dos 
quais o mais conhecido é O Homem que virou suco. João Batista de Andrade 
participa, de todos os embates envolvendo as questões da cultura e da po-
lítica cultural no Brasil e no mundo. Foi biografado por Maria do Rosário 
Caetano em Alguma solidão e muitas histórias – São Paulo, IMESP, 2004.
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ilha paradisíaca de onde os alunos sairiam um dia para a vida. Pois a 
vida, de fato, está lá fora, fora dos muros da escola, fora daquela convi-
vência grupal diária e da disciplina facilmente controlada. A cultura está 
nos modos de vestir, de falar, de andar nas ruas, de dirigir seus carros, 
nos anúncios, na compreensão do mundo, na religião. E nas salas de ci-
nema, de dança, de teatro, nas livrarias, nas exposições de arte. A vida 
está fora da escola. E é na vida que os alunos vão encontrar seus futuros 
amigos, parceiros, sócios, inimigos, namoradas ou namorados, idéias 
transformadoras, revolucionárias ou redutoras. A escola deve preparar o 
aluno para ser cidadão, não para ficar dependendo da escola. 

Não digo isso de forma absoluta, sem mediações. O importante 
é o conceito que expresso, o de que a escola deve preparar o cidadão. 
Nada, pois, contra iniciativas esporádicas no âmbito interno das esco-
las, eventualmente articuladas com o desenvolvimento do interesse e 
da capacidade crítica diante do mundo real, lá de fora.

O sistema educacional tem uma inércia imensa e tem sido inca-
paz de se colocar à altura dos desafios dessa formação de cidadania. 
Embora vivamos há mais de um século sob o impacto dos meios au-
diovisuais (cinema, rádio e TV, notadamente e, agora, a internet), não 
vemos o sistema de ensino evoluir no sentido de criar, nos jovens, o 
espírito crítico necessário para evitar serem os alvos prediletos da ma-
nipulação midiática e da propaganda. E para desenvolver a capacidade 
necessária de absorver idéias novas, formas novas, propostas novas nas 
áreas artísticas e científicas. Os meios de comunicação posam, assim, 
como coisas naturais, como seriam naturais as exposições abusivas de 
sexo, violência, apelo ao consumo. E a substituição sutil da emoção do 
espectador pela emoção da própria mídia.

O sistema de comunicação dominante no Brasil desenvol-
veu-se particularmente nos chamados anos do “milagre econô-
mico”, período de bolha em que o país cresceu como nunca (am-
parado pela política delfinetiana da ditadura, o arrocho salarial). 
E cresceu por diversas razões, entre as quais a idéia militar de se-
gurança nacional. Mas, principalmente, por que a mídia se colo-
cou a serviço da modernização forçada do país, a consolidação de 
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uma classe média consumidora e pronta para incorporar valores 
novos de costumes, modas, conquistas tecnológicas à disposição 
para consumo, a necessidade permanente de se renovar, de ad-
quirir novos bens e novo status, alimentando a produção desses 
bens já não duráveis como nos tempos anteriores. 

A mídia assumiu ser o anúncio impositivo e inquestionável 
desses novos tempos, de forma agressiva e direta: personagens de 
novelas usando celulares antecipando o mercado, cenografias for-
çadas no sentido da renovação de tudo, geladeiras novas, rádios, 
aparelhos de TVs, de DVDs, roupas, tecidos, ferros de passar rou-
pa, enceradeiras com novos designs, carros sempre modificados a 
cada ano, etc., etc.

Na história, essas mudanças profundas nas sociedades alteram 
também os desafios de mudanças, as perspectivas de lutas. Posso aqui 
me referir ao fenômeno cinema-norte americano: ligado profunda-
mente ao pensamento da construção do capitalismo, com todos seus 
valores de fundação, o individualismo, o heroísmo, a qualidade ética e 
estética dos heróis contra a massa humana de corruptos, feios, burros, 
incluindo aqui juízes, xerifes, políticos, tudo, - o cinema norte-ameri-
cano se tornou imbatível no mundo, pela identificação das massas com 
esses valores ideais para suas vidas. E para seu consumo. 

Pois isso, de uma forma mais primária, se deu no Brasil. 
Quem sabe, como um fenômeno já reiterativo, de forma mais ca-
ricata e vendilhona. Mas se deu. E não da forma em que se deu na 
história yankee, um processo em que o povo procurava se apro-
priar desses valores (ao mesmo tempo em que eram manipula-
das pela crescente indústria cultural). Aqui se deu pela formação 
de um mercado privilegiado, uma classe média abastada e que 
se viu no auge da felicidade por poder se distanciar da maioria 
miserável e inculta do país, abrigando-se no luxo impostado dos 
shopping-centers.

Já sem fazer história, - e mais criando um grave problema para 
o futuro,  o país encontrou ali esse novo caminho para o desenvolvi-
mento com exclusão, os shopping-centers, paraísos do consumo e  do 
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privilégio dessa classe média inflada no período do “milagre” e cultu-
ada até hoje. 

A cultura, então, se deixou aprisionar por esse caminho. Cinema, te-
atro, literatura, dança, as diversas modalidades da produção cultural brasi-
leira sofreram o estigma de estarem fora da modernidade, de não perten-
cerem a esse mundo novo. Não a produção norte-americana, pois para essa 
nada era mais adequado que esse mundo que seguia os caminhos de sua 
origem, o capitalismo consumista e dirigista das grandes produtoras.

Para o cinema brasileiro esse processo foi extremamente danoso. Re-
duzido o mercado aos shopping-centers, perdemos o contato com a imensa 
maioria do povo brasileiro e nos vimos obrigados a uma competição desi-
gual com o cinema ocupante, o norte-americano. Um cinema que no Brasil 
ocupa mais de 90% do mercado ( na América Latina, 95%). Uma ocupação 
desmedida e que inviabiliza o desenvolvimento de nosso cinema.

Pois bem, como decorrência dessa visão pessoal, - e também cal-
çado em minha própria história como cineasta e militante, penso muito 
no papel que os cineclubes podem exercer no país. Pois se o sistema de 
comunicações é impositivo, bloqueador, discriminador, o cineclubista é 
o oposto. O cineclubista é aquele que se dedica a divulgar e discutir o ci-
nema como obra de arte, como pensamento, como renovação do olhar, 
do pensar e do sentir. E não como consumo, pura a simplesmente. 

Em minha aproximação com o cineclubismo, início dos anos 
1960, eu tinha clareza dessa missão dos cineclubes. Era preciso liber-
tar o público dessa amarra consumista que trazia não só as histórias 
alienantes da indústria cinematográfica norte-americana, como vendia 
ao povo brasileiro os produtos, agora para o consumo, de seu próprio 
processo de transformação cultural e política, como uma coisa já feita 
e que, portanto, já não merecia a luta, a utopia. Era o que eu pensava e 
era com essa consciência que eu escolhia os filmes, escrevia sobre eles, 
carregava os projetores, exibia e debatia em várias faculdades paulistas 
da época, como Filosofia, Arquitetura, Medicina, Engenharia. Desco-
brir que havia inteligência em outras cinematografias, como a tcheca, 
a polonesa, a italiana, a japonesa, tantas outras, era uma vacina contra 
essa dominação que, a meu ver, nos dopava e, assim, tirava de nós o de-
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sejo de um cinema próprio, transformador, belo por ser nosso e nosso 
por ser criativo e ligado à nossa própria vida.

Se o sistema educacional tem tanta dificuldade ao enfrentar a má-
quina de publicidade do consumismo, aí está um terreno fértil para o 
trabalho cineclubista, ajudando a formar nos jovens o amor pelo novo, 
pelas idéias, pela criatividade, pela liberdade de escolha, pelo cinema 
brasileiro. Ajudando, pois, a formar cidadãos.
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