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2 - O cinema brasileiro sob a lente da extensão universitária 
perspectivas históricas e processos formativos 

 

Rodrigo Ribeiro Paziani 



2 
o CinemA brASiLeiro Sob A Lente 

dA extenSão univerSitáriA:  
perSpeCtivAS hiStóriCAS e 

proCeSSoS formAtivoS1

Rodrigo Ribeiro Paziani 

Art. 5o – A extensão universitária constituir-
-se-á numa prática permanente de interação 
universidade-sociedade, em suas atividades 
de ensino e pesquisa, dando-se prioridade a 
iniciativas voltadas para a comunidade extra-
campus, devendo garantir a qualidade cientí-
fica, tecnológica, artístico-cultural e buscar a 
interação com a sociedade por meio de ações 
de promoção e garantia de valores democrá-
ticos de igualdade e desenvolvimento social. 

(Unesp, 2012)

Introdução

O convite, a contar de 2011, para participar do curso de extensão 
universitária envolvendo cinema e educação, com a responsabilidade 

 1. A produção deste texto é uma adaptação escrita do módulo “História do Ci-
nema – Experiência Brasileira”, apresentado durante o curso de extensão uni-
versitária envolvendo cinema e educação, realizado no Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas (Ibilce) – Unesp/câmpus São José do Rio Preto/SP.
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42 HUMBERTO PERINELLI NETO

de ministrar a disciplina “História do Cinema Brasileiro”, trazia em 
seu bojo a necessidade de encarar dois desafios, um mais descritivo e 
contextualizador, e outro com viés analítico e interpretativo. 

Como veremos neste capítulo, não bastava apresentar o cinema 
nacional em sua homogeneidade e linearidade cronológica; o con-
vite “convidava” (desculpem o pleonasmo!) seu autor/ministrante 
a problematizar a história do cinema brasileiro com as “lentes” vol-
tadas para a extensão universitária, ou seja, para um diálogo franco 
entre universidade, escola e sociedade, sem perder o foco principal 
do projeto: refletir sobre a importância do cinema nos processos 
formativos docentes – no caso, especialmente dos/as alunos/as do 
curso de Pedagogia da Unesp/câmpus São José do Rio Preto. 

Eis que surgiram duas questões, especialmente em se tratando 
de curso de licenciatura: por que falar da história do cinema brasi-
leiro se o foco maior estava concentrado na relação do cinema com  
a formação docente? Até que ponto a dita proposta de disciplina 
cumpriria o seu papel de “mandar o recado” e articular-se ao campo 
educativo? Como realizar tal tarefa? 

Sabia das possíveis dificuldades (minhas e dos/as alunos/as) 
em compreender o cinema nacional pelo viés histórico. Sabia 
também dos limites pragmáticos de horário, de (des)concentração 
e de (im)paciência. Explanar sobre mais de cem anos de cinema no 
Brasil – contando os recortes, as seleções e a “fabricação” da narra-
tiva – não seria tarefa fácil (um eufemismo para não dizer que foi 
difícil!). Contudo, era fundamental ir além do (aparentemente) 
super ficial e descritivo. 

Cinema brasileiro: uma descrição histórica 

O plano inicial caracterizara-se pela produção de um material 
escrito, visual e audiovisual, que explanasse sobre a produção cine-
matográfica em nosso país, do final do século XIX até o presente da 
realização da disciplina. Num estilo de narração predominante-
mente descritivo, procurei apresentar aos/as alunos/as algumas das 
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mudanças, impasses e refigurações do cinema nacional. Tomando 
por base a leitura de textos fundamentais para o entendimento das 
interfaces entre cinema e história no Brasil, propus narrar um pouco 
da história do cinema brasileiro, dividindo-a em fases tradicional-
mente cronológicas, embora coubessem, dentro dessa perspectiva, 
algumas reflexões e contextualizações histórico-culturais. 

De maneira a sensibilizar os olhares dos/as alunos/as e a in-
seri-los/as no centro da proposta, apresentei um vídeo de menos de 
quatro minutos intitulado Breve história do cinema brasileiro (pro-
duzido em 2011 pela produtora de vídeo Gana e pela produtora 
musical Loop Reclame). Partindo da apresentação e de uma expla-
nação sobre o vídeo, procurei mapear a história do cinema brasi-
leiro em cinco fases – sabedor de que elas eram fruto de recortes, 
seleções e escolhas. 

A primeira fase coincidia com a Primeira República (1890-
1930), contexto histórico da “Belle Époque”, no qual a elite brasi-
leira, num afã de modernizar a economia a todo custo e transformar 
as cidades (capitais e/ou interioranas) em pequenas “metrópoles 
tropicais”, apropriara-se do imaginário urbano e moderno europeu 
do século XIX, o que incluía a construção de teatros, cineteatros e 
cinematógrafos. Foi desse contexto, segundo Bernardet (2009), que 
surgiu um incipiente “mercado cinematográfico” – que ia do ci-
nema mudo aos cinejornais – voltado para temáticas locais que 
explo ravam o exotismo e as figuras ilustres, além das propagandas 
comerciais e os conflitos internacionais. 

A segunda fase, entre a década de 1930 e o início da década de 
1950, foi marcada pela passagem do cinema mudo para o falado e 
caracterizou-se por um duplo (e contraditório) movimento. De um 
lado, a emergência de uma produção de nível nacional, que cul-
minou com a criação das companhias cinematográficas Atlântida 
(1941) e Vera Cruz (1949), e de uma voga nacionalista, com forte 
ressonância no primeiro governo de Getúlio Vargas – caso de Alô, 
alô Carnaval (1936). De outro, representou a entrada da produção 
hollywoodiana no mercado brasileiro, o que gerou uma concor-
rência cada vez mais intensa e desigual (a ponto de falir as compa-
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44 HUMBERTO PERINELLI NETO

nhias nacionais), mas fomentou um estilo peculiar de cinema 
nacional, as “chanchadas” – conjunto de filmes estrelados por 
atores como Grande Otelo, Oscarito e Dercy Gonçalves, caso de 
Nem Sansão, nem Dalila (1954). 

A terceira fase se estenderia de 1955 até a década de 1960, com 
o florescimento de uma produção cinematográfica anticomercial e 
anti-hollywoodiana, que procurou filmar a “realidade brasileira” 
através da influência do movimento “neorrealista” italiano (Fellini, 
Rosselini, De Sica): casos de Rio 40 graus (1955), de Nelson Pereira 
dos Santos, de Arraial do Cabo (1959), de Paulo Cesar Saraceni, O 
pagador de promessas (1962), de Anselmo Duarte, e Barravento 
(1962), de um certo Glauber Rocha. 

Explanei aos/às alunos/as sobre o “filmar o real” presente na 
formação dos cineastas das décadas de 1950 e 1960 e como aquela 
proposta foi gestadora, em parte, do chamado Cinema Novo (Au-
gusto, 2008). Segundo Bernardet (2009), o Cinema Novo apostava 
num viés crítico, marginalizado(r) e criativo: Glauber Rocha, 
Rogé rio Sganzerla e Joaquim Pedro de Andrade compuseram o 
movimento. 

Uma quarta fase da história do cinema brasileiro foi delimitada 
entre as décadas de 1970 e 1980, muito embora ela pudesse ser re-
cuada para o final dos anos de 1960 – por exemplo, com Terra em 
transe (1967), de Glauber Rocha. Todavia, fiz questão de atrelar 
essa fase à década de 1970, por conta do período de endurecimento 
do regime civil-militar (1964-1985?) e das nefandas imbricações 
entre o cinema e a ditadura, quando a produção fílmica nacional 
fora alvo de controle ideológico, através da criação da Embrafilme, 
em 1974: uma das medidas tomadas pelos militares foi a censura 
aos filmes ligados ao Cinema Novo. 

Para a Embrafilme – como, de resto, para os governos mili-
tares –, era necessário esvaziar qualquer sentido crítico ao regime e 
difundir o cinema como “entretenimento”, de preferência, fa-
miliar. Para demonstrar alguns descaminhos do regime, falei a 
respei to das “pornochanchadas”, uma modalidade de cinema de 
baixo custo, que explorou o festivo e o erótico ao lado de um estilo 
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“trash”, casos de A dama do lotação (1978), de Neville de Almeida, 
e de Bem dotado, o homem de Itu (1979), de José Miziara.

Com o processo de redemocratização do país, nos anos de 
1980, ocorre uma espécie de “reabertura” do cinema nacional e, 
simul taneamente, uma “explosão” de produções nos campos da 
ficção e do documentário (quando não dos dois juntos): neste sen-
tido, compartilhei e analisei cenas de Pixote, a lei do mais fraco 
(1981), de Hector Babenco, e de Cabra marcado para morrer (1984), 
de Eduardo Coutinho, filmes sintomáticos do período. 

A quinta e última fase recobre o período da década de 1990 até 
os dias atuais. Comentei acerca do fim da Embrafilme, durante o 
governo Collor (1990), que teve como uma de suas consequências a 
forte (re)valorização do mercado cinematográfico de Hollywood, 
especialmente com a expansão de locadoras de vídeo e o consumo 
de TVs e videocassetes. Para Bernardet (2009), o período que se 
estende de 1987 a 1994 – quer dizer, antes de a Embrafilme falir – 
ficou conhecido como a fase de estagnação (e não de inatividade) do 
cinema nacional. 

A contar de 1995, teria ocorrido aquilo que alguns críticos de 
cinema chamaram de a “retomada” do cinema brasileiro. Depois 
de O quatrilho (1995), de Bruno Barreto, emergiu uma safra de 
filmes que tiveram boa recepção da crítica e até recordes de pú-
blico: casos de Central do Brasil (1998) e Abril despedaçado (2001) 
– ambos sob a batuta de Walter Salles –, Cidade de Deus (2002), de 
Fernando Meirelles, e Tropa de Elite (2007), dirigido por José Pa-
dilha. E não apenas no campo da ficção: houve um considerável 
investimento e crescimento dos filmes de estilo documentário, 
como Ônibus 174 (2002), de José Padilha, Edifício Master (2002) e 
Jogo de cena (2007), de Eduardo Coutinho, e Santiago (2007), diri-
gido por João Moreira Salles.

Mas era fundamental ir além da descrição histórica do cinema 
brasileiro. 
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Do complexo de inferioridade à  
busca da autonomia

Após compartilhar com os/as alunos/as a difícil tarefa de 
apresentar a história (centenária!) do cinema brasileiro – de uma 
maneira geral e em linguagem acessível –, era preciso ir além do 
que designei páginas atrás de “(aparentemente) superficial e des-
critivo”. Não porque o que dissera antes fosse desimportante ou 
insignificante. De modo algum. Falar da história do cinema produ-
zido no Brasil consistia, entre outras coisas, numa prática educativa 
das mais salutares, visto que muitos ali desconheciam a cinemato-
grafia nacional. 

“Ir além” significava propor uma reflexão sobre os sentidos e 
os significados do “fazer” cinema no Brasil e como eles configu-
raram – e parecem ainda configurar – parte do nosso imaginário 
social, menos pelos temas abordados, mais por conceitos (histó-
ricos, políticos, estéticos) de cinema que guardam alguns vínculos 
com os debates intelectuais sobre os rumos da “nação” brasileira. 

Um dos debates mais candentes sobre o cinema brasileiro, e 
que me parece bastante profícuo para as finalidades da extensão 
universitária, trata de uma metáfora que historicamente reemerge 
em discursos e imagens provenientes de uma gama variada de 
repre sentações sociais – dentre elas as que vêm de cineastas e crí-
ticos de cinema: um país a pendular entre o “estado de depen-
dência” e o “desejo de autonomia”. 

Num texto intitulado “Presença importada”, Jean-Claude 
Bernardet (2009) nos convidava a refletir seriamente sobre o lugar 
histórico ocupado pelo cinema brasileiro no imaginário social do 
país, ou, mais especificamente, da elite intelectual brasileira. 

A tese que Bernardet construíra não era tão desconhecida: um 
duplo processo histórico de dependência cultural de nossas classes 
dominantes quanto ao conceito de cinema – a dependência “tec-
nológica” (e a concorrência desleal) em relação à influência das 
produ ções cinematográficas europeia e norte-americana e a depen-
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dência “econômico-financeira” em relação às políticas culturais do 
Estado. 

Quanto ao primeiro processo de dependência cultural, sua 
conclusão, crítica, era corrosiva e nada titubeante:

Neste quadro, o cinema brasileiro não tem vez, pois, se o foco da 
“verdadeira” cultura encontra-se fora do Brasil, como levar a sério 
a produção cinematográfica local? Como reconhecer o valor de 
um filme brasileiro, se o valor de qualquer obra é determinado 
pela metrópole? [...] Diante de um filme brasileiro, a decisão  
ainda não está tomada; caberia a esta elite reconhecer se para ela 
(ou, na perspectiva dela: para a sociedade brasileira) tal ou tal 
filme é ou não de seu interesse. Para isso ela precisaria ter uma 
autonomia de decisão e se afirmar numa perspectiva histórica. E 
não é o caso, a tal ponto que para se situar diante de sua própria 
produção cinematográfica ela tem que aguardar que esta passe 
pela metrópole e receba a chancela [...]. 

[...] A má qualidade que esse público atribui ao cinema brasi-
leiro não é apenas um julgamento de valor sobre determinada obra 
cinematográfica, mas me parece ser um julgamento sobre a má 
qualidade da realidade brasileira. É também uma maneira de rea-
firmar e consolidar o complexo de inferioridade, portanto de nos 
instalar no amargo, porém confortável, estado de irresponsabi-
lidade: fazemos mau cinema, somos dominados, dependentes, 
infe riores, logo não podemos nos assumir e criar nossa perspectiva 
histórica. Em última instância, temos que rejeitar, não digo os 
filmes, mas a própria realidade: argumento do tipo “brasileiro não 
presta para fazer cinema”. (Bernardet, 2009, p.29-32)

O texto produzido por Bernardet situa-se em contexto histó-
rico específico: fora escrito originalmente no final da década de 
1970, apesar de mirar seu olhar analítico para a história do cinema 
brasileiro desde o início do século XX. Em segundo lugar, é neces-
sário destacar a formação marxista e nacionalista presente no dis-
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curso do intelectual franco-brasileiro – como, de resto, de toda uma 
geração formada no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960: exem-
plos disso são a crítica às influências externas (ou o problema da 
importação de modelos estrangeiros) e a relação tensa (porém desi-
gual) entre centro e periferia.

Mas, talvez, o elemento mais significativo desse discurso seja a 
questão do “complexo de inferioridade”, que longe está de ser 
exclu sivo do campo cinematográfico: sociólogos, economistas, his-
toriadores, jornalistas, filósofos, políticos, enfim, uma gama va-
riada de pensadores brasileiros (ainda presente em nossos dias) que 
pautam suas discussões teóricas em torno do dilema dependência 
versus autonomia. 

Bernardet parece captar essa dimensão mais ampla, ao falar da 
rejeição da “própria realidade” como um argumento corrente nas 
análises dos intelectuais, críticos de arte e, de modo geral, do que 
ele designou de “classes dominantes”. Isto é, naquele contexto das 
décadas de 1960 e 1970, os alvos prediletos tanto da crítica de ci-
nema quanto de cineastas como Glauber Rocha eram os conceitos 
de “nação” (a busca da identidade nacional) e de “autor” – ou a 
face (quase missionária) atribuída à subjetividade do diretor (Ber-
nardet, 1995; Xavier, 2001).

Os sentidos de “nação” e de “autoria”, transformados que 
foram em um programa militante defendido explicitamente por 
Glauber Rocha (1983), entravam em clara oposição ao conceito de 
dependência cultural, na medida em que os novos cineastas ten-
tavam construir um espaço de autonomia da produção, através de 
uma estética cinematográfica “genuinamente” brasileira. 

Como exemplo desse projeto/programa, citei aos/às alu nos/as 
extensionistas o filme Deus e o diabo na terra do sol (1964) – um 
verdadeiro paradigma dentro da produção cinematográfica na-
cio nal, com argumento, roteiro e direção de Glauber Rocha. Enfa-
tizei que esse filme, embora inovador no campo da criação estética, 
retomava temas e contextos oriundos da literatura e do cinema “rea-
lista”, porém, não com o objetivo de estilizar o sertão ou de criar um 
cangaceiro (ou um sertanejo) idílico, como em O cangaceiro (1953), 
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de Lima Barreto. Em virtude de trazer em seu bojo o projeto crítico 
(e utópico) de “nação”/”autor”, o filme de Glauber inovava esteti-
camente ao explorar uma ambiguidade interna. 

Qual? Ao mesmo tempo em que se apropria das contribuições 
estéticas do “neorrealismo” italiano (a abordagem da condição hu-
mana, as contradições sociais e a ideia de uma “realidade objetiva” 
a ser filmada), Glauber promove uma ruptura com aquele movi-
mento – em virtude da influência exercida pela Nouvelle Vague 
(Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jean Rouch): falei do con-
ceito de “filmagem do real”, ou seja, a valorização do aspecto sub-
jetivo, sensível, fictício e desconcertante da produção. No caso de 
Glauber, tratava-se de criar um cinema de vanguarda, que provo-
casse o olhar dos espectadores, expondo-os aos dilemas e desafios 
históricos da nação. 

O conceito de “filmar o real” emerge na linguagem cinemato-
gráfica de Glauber em vários de seus filmes, mas, em meu entender, 
foi com Deus e o diabo na terra do sol que ele definiu as marcas  
da inovação estética: as produções de baixo custo, a concen tração de 
algumas funções técnicas (argumento, roteiro, direção, edição) nas 
mãos de uma só pessoa, a liberdade de uso dos recursos disponíveis 
pela câmera e a tese de que a “realidade” filmada pelo diretor con-
sistia numa intervenção subjetiva, portanto, resultado de visões fic-
tícias e licenças poéticas. 

Contudo, fiz duas ressalvas aos extensionistas: a de que uma 
das grandes polêmicas suscitadas por Glauber – e, por que não, 
pelo Cinema Novo – é que, em muitos casos, as reflexões críticas 
sobre a sociedade brasileira (presentes nos argumentos e roteiros 
dos filmes) portavam um viés explicativo de cunho sociológico – 
isto é, prevalecia uma espécie de “olhar-síntese”, que acreditava 
dar conta do “real” em sua totalidade, através da lente da câmera. 

Segundo Bernardet (2003), muitos cineastas das décadas de 
1960 e 1970 (caso de Glauber) possuíam uma concepção de cinema 
nacional que, apesar de se pautar na subjetividade do “autor”, era 
preenchida pela vocação (missão?) de captar/representar “objeti-
vamente” as imagens do “povo”/da “nação” brasileira. Todavia, o 
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próprio Bernardet sentencia: não era a imagem do povo/nação que 
era expressa, mas as imagens que o cineasta tinha desse povo/dessa 
nação. A autonomia cinematográfica era significativa apenas para a 
produção, especialmente de filmes considerados “genuinamente” 
brasileiros, e pouco se mirava para a sua recepção/apropriação. 

Diferente dos filmes de ficção e/ou documentários produzidos 
a partir dos anos de 1980 e 1990. Aqui foquei o olhar sobre o docu-
mentário, ao referir-me à expansão e à diversificação desse estilo 
nas últimas décadas – com ou sem a presença marcante da indústria 
cultural. A escolha recaiu sobre a vida e a obra fundamental de 
Eduardo Coutinho (1933-2014), cineasta que produziu impor-
tantes documentários, como Cabra marcado para morrer (1984), 
Boca de lixo (1992), Santo forte (1999), Edifício Master (2002), Jogo 
de cena (2007), entre outros. 

A trajetória profissional de Coutinho confunde-se, em parte, 
com as inovações estéticas produzidas pela Nouvelle Vague – com 
destaque para os trabalhos do “antropólogo-cineasta” Jean Rouch 
– e pelo Cinema Novo no Brasil. Mas, em parte, o seu pendor cine-
matográfico é tributário das atividades “semijornalísticas” reali-
zadas no CPC (Centro Popular de Cultura/“UNE Volante”) 
durante a década de 1960, e, entre os anos de 1975 e 1984, como 
membro da equipe do programa Globo Repórter (TV Globo), onde 
produziu vídeos seminais para a sua carreira de documentarista, 
casos de Theodorico: o imperador do sertão (1978) e reportagens 
(com teor documentário) sobre a seca no Nordeste (1976 a 1984). 

Fiz questão de sublinhar aos/às extensionistas a relevância dos 
documentários produzidos por Coutinho, não apenas para a his-
tória do cinema brasileiro (e mundial), mas, particularmente, na 
construção de um novo olhar sobre o “real”, na relação tecida com 
o “outro” e na questão da autonomia cinematográfica. Nos rastros 
de Bernardet (2003, p.278-9), é possível dizer que Coutinho pro-
move uma desconstrução do conceito de documentário enquanto 
“reflexo” do real, ao enfatizar o lugar da seleção, da interpretação e 
do contato com os personagens.
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Em uma de suas várias entrevistas, Coutinho define seu “jeito” 
de pensar/fazer cinema, ao elaborar a seguinte afirmação: 

Nenhum filme filma a verdade. Se você fizer um filme etnográ-
fico, a câmera ficar parada três horas no quintal e depois quatro 
horas em uma mulher socando pilão, é uma ilusão que o cineasta 
está conhecendo o real. Ele está documentando um encontro entre o 
cineasta e o mundo, sempre. Eu não filmo senão esse encontro, 
filmo uma relação. (Coutinho, [s.d.] apud Caetano, 2009, [s.p.], 
grifo nosso).2 

Filmar um “encontro”, uma “relação”: enfim, encarar o de-
safio de participar (e interferir) daquilo (naquilo) que produz, com 
o objetivo de melhor compreender e interpretar o mundo do 
“outro” (Lins, 2004, p.41). Eis o que fez Coutinho ao produzir o 
documentário Cabra marcado para morrer (1984), escolhido para 
exibição e análise de cenas com os/as alunos/as do curso, após 
apresentação de alongada sinopse. 

Produção dividida em duas fases (1964 e 1984), Cabra marcado 
para morrer foi inicialmente interrompido pelo golpe civil-militar 
– com suas (in)consequentes capturas de parte do material filmado 
e perseguição aos sujeitos envolvidos (equipe da UNE e campo-
neses) – e foi refilmado dezessete anos depois (1981), quando Cou-
tinho e equipe retornam ao local das gravações originais para 
reencontrar Elizabeth Teixeira, esposa de João Pedro Teixeira, líder 
do movimento pela reforma agrária na Paraíba, assassinado em 
1962. 

Coutinho substituiu  a ideia inicial de fazer um filme militante 
e denuncista por um documentário que explorou os fios e os rastros 
da memória de Elizabeth Teixeira (e filhos) e de alguns partici-
pantes do movimento. A experiência de (re)encontrar aqueles per-

 2. Caetano, Daniel. Um fantasma se movimenta. O vazio em Moscou como 
gesto, ideia e presença. Revista Cinética.  
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sonagens foi assim transformada em linguagem cinematográfica. 
Nessa experiência, Coutinho (re)encontra o “outro” em si próprio, 
refletindo sobre os sujeitos envolvidos em sua (extra)ordinária 
capa cidade de narrar/conhecer suas vidas (Lins, 2004, p.44). 

Contudo, minha ênfase no curso teve como foco principal as 
relações ambíguas do cineasta com os estatutos da “verdade” e do 
“real”. Por quê? Tais estatutos têm sido questionados não apenas 
nos debates sobre cinema, mas também nos campos da pesquisa e 
do ensino acadêmicos. Não se trata de “tudo relativizar” (isso signi-
ficaria esvaziar quaisquer possibilidades de conhecimento), mas de 
criticar o “olhar-síntese”, ou seja, a ideia de que a lente da câmera 
conseguiria representar o “objeto” filmado em sua totalidade. 

Para Coutinho (1997, p.167), o cinema-documentário não é 
produto exclusivo da ficção (a imaginação, a fantasia), nem a “fil-
magem da Verdade” (a verdade com “V” maiúsculo, o reflexo do 
“real”). Ele constitui o que o cineasta denominou “verdade da 
filma gem” – a consciência de situações e momentos em que a 
verdade/o real se “faz”, assim como o acaso e o aleatório, que 
podem acontecer e intervir durante os processos de filmagem 
(Mesquita; Lins, 2008): eis a ambiguidade do cinema de Coutinho. 
Ambíguo em seu modo de filmar, pois reconhece “que a câmera 
provoca alterações, filma essas alterações, sem se importar com as 
‘estruturas profundas da realidade’, que, se por acaso existissem, 
seriam certamente infilmáveis” (Lins, 2004, p.51). 

Neste sentido, sua autonomia é proveniente dessa formação 
ambígua: compreender o “mundo” significa conceber um olhar 
circunscrito, porém aberto, às memórias daqueles que narram (e de 
onde narram), ao mesmo tempo que busca captar/interpretar essas 
vidas narradas no âmbito da superfície, do interpessoal e da parti-
cipação ativa na filmagem. 
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Autonomia docente: os usos históricos e 
pedagógicos do cinema no Brasil

Ao tratar do item anterior, não consegui deixar de pensar em 
incluir neste texto um pequeno debate sobre os usos histórico-
-pedagógicos do cinema na educação e no ensino de licenciaturas, e 
sobre como tais usos podem ser articulados com os processos for-
mativos docentes, com ênfase na questão da autonomia.

Vale frisar que tal eixo de análise não foi abordado em sala com 
os/as alunos/as do curso. Foi inserido aqui por coadunar-se com o 
projeto de extensão desenvolvido na Unesp e também por ser parte 
de algumas reflexões que tenho feito sobre cinema e educação (com 
maior atenção para o ensino de História).

Os usos histórico-pedagógicos de filmes em projetos e ati-
vidades de ensino de História no Brasil não é uma novidade. Na 
década de 1910, Jonathas Serrano, professor de História do presti-
giado Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, passou a incentivar seus 
colegas docentes “a recorrer a filmes de ficção ou documentários 
para facilitar o aprendizado da disciplina” (Bittencourt, 2011, 
p.371). Uma de suas afirmações era: “Graças ao cinematógrafo, as 
ressurreições históricas não são mais uma utopia”, haja vista que 
esse recurso permitiria obter um aprendizado “pelos olhos e não 
enfadonhamente só pelos ouvidos, em massudas, monótonas e 
indi gestas preleções” (Bittencourt, 2011, p.371-2). Não seria uma 
concepção de educação ainda a permear o imaginário de muitos 
professores formados no Brasil nas últimas décadas?

A capacidade de provocar encantamento visual e de intervir na 
construção de concepções de mundo em crianças e jovens acabou 
por gerar o desenvolvimento de novas experiências em torno do 
emprego de filmes na educação, caso do “cinema educativo” entre 
as décadas de 1930 e 1950. Destaque para os intelectuais da Escola 
Nova – Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira –, 
que defendiam a introdução de aparelhos de projeção em práticas 
educativas (Monteiro, 2006). 
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Rosa Fátima de Souza afirma que o cinema educativo começou 
a ser divulgado no Brasil desde o início do século XX, mas foi com a 
difusão da Escola Nova que ele se propagou, mediante várias inicia-
tivas levadas a termo pelos governos federal e estaduais: um projeto 
de educação orientado para a vida moderna, em que os usos de 
equipamentos técnicos possibilitariam a “aquisição de conheci-
mentos por meios que reagiam contra o verbalismo e a memori-
zação”, vistos “como um processo de aquisição mais flexível, mais 
ampliado e diversificado” (Souza, 2013, p.110).

As justificativas utilizadas pelos escolanovistas para o exercício 
de uma prática educativa que levasse em consideração os usos de 
imagens e de “modernos” equipamentos (audio)visuais em situa-
ções de ensino-aprendizagem parecem ir ao encontro de algumas 
concepções pedagógicas – bastante persistentes em nosso cotidiano 
escolar – sobre as novas tecnologias e o peso que a elas é atribuído, 
em particular, ao cinema na formação docente. Isso é... a ponto  
de eles terem se transmutado, a partir das décadas de 1960 e 1970, 
em “técnicas” e “métodos” padronizados para o ensino de 1o e 2o 
graus. 

A dita reação ao “verbalismo” e à “memorização” na sala de 
aula, através do uso de materiais (audio)visuais, e a crença (ilusória) 
de que os equipamentos técnicos produzidos pela modernidade 
resol veriam os problemas de aprendizagem são temas historica-
mente polêmicos. E mais atual se torna quando somos informados 
de que as relações entre educação e tecnologias pressupunham “o 
conhecimento como um processo de aquisição mais flexível, mais 
ampliado e diversificado” (Souza, 2013, p.110). 

Perguntas: não parece ser este o sentido do uso do cinema (e do 
audiovisual) em práticas pedagógicas escolares? Ou, em outras pa-
lavras, os filmes utilizados em situações de aprendizagem não se 
constituiriam em elementos “alienígenas” não apenas na formação 
educacional dos alunos, mas da mesma forma nas experiências vi-
vidas por esses sujeitos/cidadãos? 

Já não causa estranheza a popularização e o consumo de má-
quinas fotográficas digitais, ipads, iphones, tablets e celulares com 
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câmeras de filmagem, ou o acesso a programas gratuitos de edição 
existentes nos computadores ou na internet. Mas também não 
soam estranhas as críticas de que muitas escolas não contam com 
equipamentos tecnológicos necessários para o desenvolvimento de 
projetos pedagógicos inovadores (Nascimento, 2008), além dos pe-
rigos de se identificar as tecnologias como a nova panaceia da edu-
cação (Kenski, 2007). 

Daí retornar ao debate suscitado páginas atrás com duas ques-
tões: por que muitos professores continuam a lidar com os mate-
riais audiovisuais de forma exógena às experiências dos alunos? 
Seria a contradição antes apontada o “nó górdio” a impedir que 
esses docentes desenvolvam projetos inovadores? Tenho dúvidas: 
não sei se o problema central está no excesso e/ou na ausência de 
tecnologias na educação. 

Estudos nas áreas da didática e da prática de ensino têm con-
cluído que os professores, durante os seus processos formativos, 
são capazes de mobilizar os saberes acadêmicos, os da experiência, 
os pedagógicos, os curriculares e os da prática (Tardif, 2002). Esse 
poder de mobilizar um conjunto de saberes é indissociável do lugar 
ocupado pelas “mediações”. Tais mediações, representadas por 
projetos escolares e/ou pesquisas acadêmicas de cunho qualitativo 
e investigativo, são fundamentais no tratamento analítico de dife-
rentes fontes e linguagens em situações de aprendizagem (Barreto, 
2002; André, 2007; Silva; Fonseca, 2007), mas sem esquecer a for-
mação ética e política, valorizadora de práticas educativas baseadas 
na curiosidade criadora, na criticidade e, particularmente, na auto-
nomia (Freire, 2000). 

Penso que a extensão universitária, ao eleger como foco prin-
cipal as interfaces entre cinema e educação, deve partir de proble-
matizações sobre os processos formativos e os saberes mobilizados 
pelos (futuros) docentes em espaços escolares (ou extraescolares), 
desde que acompanhadas por reflexões sobre as linguagens (audio-
visuais) e sua relação com a produção/difusão de saberes (Fonseca, 
2009).

Isso me levou a pensar não apenas nos diversos espaços de for-
mação dos professores, mas numa formação permanente do pensar 
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docente, que leve em consideração o momento “da reflexão crítica 
sobre a prática (educativa)”, no dizer de Freire (2000, p.43) – mo-
mento esse que se refere ao espaço de autonomia de educadores e 
educandos (Freire, 2000, p.65-6). 

De que forma associar a autonomia desejada/defendida por ci-
neastas e documentaristas brasileiros com aquela que remete aos 
processos formativos docentes?

Talvez, uma das maneiras de aproximá-las seja por meio dos 
sentidos que ambas atribuem à “arte” de experimentar, de desper tar 
o ser criativo que habita em cada um de nós, pois nada substitui a 
experiência vivida e refigurada pelos sujeitos (Pereira, 2014, p.67). 

Uma outra maneira encontra-se na metodologia de trabalho 
criada por Eduardo Coutinho: o abandono de roteiros (olhares) 
preestabelecidos – na medida em que “verdade” e “real” são cons-
trutos humanos sempre inacabados –, a valorização das tarefas de 
todos os membros envolvidos e a abordagem da experiência hu-
mana em sua multiplicidade de sujeitos, “vozes” e saberes (quase 
sempre, anônimos). 

Neste âmbito, a elaboração de práticas pedagógicas não pode 
se limitar ao uso de materiais filmográficos como recursos didá-
tico-técnicos, mas oportunizar aos sujeitos envolvidos as experiên-
cias de seleção, montagem, produção e estruturação de vídeos a 
baixo custo, num formato técnico que se aproxime do estilo de 
docu mentários de curta duração (Bayão, 2002; Moletta, 2009) – 
desde que também permita um enfoque que valorize o lugar histó-
rico e cultural de onde os atores produzem suas narrativas fílmicas 
(São José do Rio Preto, por exemplo).   

Em suma, torna-se necessário ressaltar – quando o foco é a 
“realidade” brasileira – que de nada vale investir em equipamentos 
tecnológicos, em laboratórios de informática ou em cursos de for-
mação tecnológica se não estabelecermos reflexões em torno da 
auto nomia docente, isto é, da construção do “ser” professor, ou, em 
outras palavras, de quem é (ou será) esse sujeito que desejamos 
formar na atividade docente. 
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Considerações finais

As abordagens históricas do cinema brasileiro, bem como as 
reflexões sobre dependência versus autonomia no campo cinemato-
gráfico e as possíveis articulações com os processos formativos do-
centes – e, em especial, com a questão da autonomia – representam 
um foco explorado na esfera da extensão universitária, na medida 
em que propus um diálogo entre universidade, escola e sociedade. 
Mas considero também um “convite” aos leitores que se interessam 
pelo tema do papel do cinema nos processos formativos docentes. 

O curso de extensão universitária desenvolvido no Ibilce – 
Unesp/câmpus São José do Rio Preto, cujo cerne situa-se nas expe-
riências de produção de curtas-metragens nos ensinos de Geografia 
e de História, constitui uma proposta qualitativa de ensino que va-
loriza os laços entre ensino, pesquisa e extensão e entre tecnologias 
e saberes, de modo que os sujeitos envolvidos possam vivenciar 
uma prática educativa autônoma. 

Assim, é possível retornar às duas questões-chaves lançadas no 
início do texto: “por que falar da história do cinema brasileiro, se o 
foco maior estava concentrado na relação do cinema com a for-
mação docente? Até que ponto a dita proposta de disciplina cum-
priria o seu papel de ‘mandar o recado’ e articular-se ao campo 
educativo?”. 

Respostas? Resposta. Creio que ela esteja na busca constante 
de autonomia, elemento fundamental no processo democrático de 
construção e difusão de novos olhares/saberes, sejam eles pedagó-
gicos e/ou cinematográficos. 
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