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Sobre Cinema e História: reflexões do historiador Peter Burke 

BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem.  Bauru, SP: EDUSC, 2004.  
(Coleção História). p.197-203. [1ª. ed. inglesa: 2001] 

 

“É surpreendente saber que já em 1916 foi publicado um livro na Inglaterra com o título A 

câmera como historiadora [GOWER, H.D., JAST, L.Stanley, TOPLEY, W.W. The Camera as Historian. 
London: S.Low Marston, 1916]. Dada a importância da mão que segura a câmera e do olho e do cérebro 
que a direcionam, seria melhor dizer o cinegrafista como historiador. 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 
espectador somente depois de ter passado por um duplo filtro, o literário e o cinematográfico. Além 
disto, filmes [possuem] iconotextos mostrando mensagens impressas para ajudar ou influenciar a 
interpretação das imagens pelo espectador. Entre os iconotextos um dos mais importantes é o título do 
filme, que influencia as expectativas dos que o verão antes que tenham visto uma única imagem. [...] 

O poder do filme é que ele proporciona ao espectador uma sensação de testemunhar os 
eventos. Este é também o perigo do medium - como no caso da fotografia instantânea – porque esta 
sensação de testemunha é ilusória. O diretor molda a experiência embora permanecendo invisível. E o 
diretor está preocupado não somente com o que aconteceu realmente, mas também em contar uma 
história que tenha forma artística e que possa mobilizar os sentidos de muitos espectadores. [...] 

O ponto essencial é que uma história filmada, como uma história pintada ou escrita, é um ato 
de interpretação. Justapor Thr Birth of a Nation (O nascimento de uma nação), dirigido por D.W. 
Grifith (1875-1948) com Gone with the Wind (E o vento levou) (1939), por exemplo, é ver a Guerra 
Civil Americana e o período posterior da Era da Reconstrução de duas maneiras bastante diferentes, 
mesmo os dois filmes apresentando os acontecimentos do ponto de vista dos brancos sulistas (Griffith 
era do Kentucky, e seu filme é baseado em uma novela, The Clansman - O  homem do clã -, de um 
pastor protestante sulista, Thomas Dixon, que se via como um cruzado contra o ‘perigo negro’). 

[...] 

Um filme histórico é uma interpretação da história, se feito por um diretor profissional, como 
é normalmente o caso, ou por um historiador profissional como Anthony Aldgate, que dirigiu um 
filme sobre a Guerra Civil Espanhola para a Universidade de Edimburgo, ou o grupo da Universidade 
de Leeds, incluindo John Grenville e Nicholas Pornay, que fez A crise de Munique (1968). Como no 
caso dos reis-filósofos de Platão, o diretor ideal necessita estar igualmente à vontade em dois papéis 
virtualmente incompatíveis. Apesar deste problema, a história filmada oferece uma solução atraente 
para o problema de transformar as imagens em palavras  [...]. Aquilo que o crítico americano Hayden 
White chama ‘historiophoty’, definida como ‘a representação da história e nosso pensamento sobre ela 
em imagens visuais e discurso filmado’, é complementar à ‘historiografia’. 

[...] 

O potencial do filme para fazer o passado parecer estar presente e para suscitar o espírito de 
uma época passada, por meio de superfícies e espaços, é bastante óbvio. O problema, assim como no 
caso do romance histórico, é se o potencial foi explorado e com que sucesso. [...] 

[...] anacronismos podem ser necessários, como uma forma de fazer o passado imediatamente 
inteligível para o presente. Outros podem ser deliberados, uma observação sobre os paralelos entre 
acontecimentos mais antigos e mais recentes [...] como no caso de Ivan, o terrível, Parte II, de Sergei 
Eisenstein (feito em 1946, mas somente liberado para a exibição cinematográfica em 1958, na época 
da desestalinização). De qualquer forma, certos anacronismos, encontrados mesmo nos melhores 
filmes históricos, parecem ser o resultado ou da falta de cuidado ou de uma falha em perceber o 
quanto atitudes e valores mudaram ao longo do tempo. [...] 
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Sobre Cinema e História: reflexões do historiador do cinema Antonio Costa 

COSTA, Antonio. Compreender o cinema.  Rio de Janeiro: Globo, 1987. p.29-33. [1ª. ed. italiana: 1985] 

 

“O cinema não é apenas um importante meio de comunicação, expressão e espetáculo, que 
teve seu início e sua contínua evolução, mas, exatamente enquanto tal, mantém relações muito 
estreitas com a história, entendida como aquilo que definimos como o conjunto dos fatos históricos ou 
considerada como a disciplina que estuda tais fatos. 

As relações entre cinema e história podem ser assim esquematizadas: 

a) A história do cinema: dele se ocupa a historiografia cinematográfica; trata-se portanto de uma 
disciplina com metodologia própria e um objeto de investigação, como outras histórias setoriais 
(história da literatura, da arquitetura, do teatro etc.);  

b) A história no cinema: os filmes, enquanto fontes de documentação histórica e meios de 
representação da história, constituem um objeto de particular interesse para os historiadores que os 
consultam em simultâneo com outras fontes de arquivo; 

c) O cinema na história: como os filmes podem assumir um papel importante no campo da 
propaganda política, na difusão da ideologia, frequentemente se estabelecem relações muito íntimas 
entre o cinema e o contexto sócio-político em que se afirma e sobre o qual pode exercer uma 
influência importante. 

O historiador francês Marc Ferro pôs em evidência, com grande clareza, de que forma o 
cinema pode ser visto como fonte, ou seja, como fator de documentação histórica (e isso pode valer 
tanto para os filmes documentários quanto para os de ficção) e como agente da história, ou seja, como 
elemento que entra de modo ativo em processos históricos (Ferro, [Cinéma et Histoire: Le cinema agent 
et source de l’histoire. Paris: Denoël-Gonthier,] 1977). Basta pensar no papel que o cinema teve como 
instrumento de propaganda na Itália na época do fascismo, na Alemanha de Hitler ou na América de 
Roosevelt e, em geral, lembremos sua importância na difusão de modelos comportamentais e 
ideológicos. 

O aspecto que nos interessa mais de perto é o relativo à história do cinema. A dificuldade 
principal que se apresenta (bem familiar a qualquer historiador) é a de unificar em uma única 
perspectiva (justamente a histórica) um fenômeno tão complexo que compreende muitos objetos de 
pesquisa, e que, embora separados, estão em estreita relação. 

A ambição de todo historiador (a que corresponde um desejo paralelo do leitor) é conseguir 
ligar num discurso unitário todos esses aspectos. Jean Mitry indica, por exemplo, nos seguintes pontos 
as diversas histórias setoriais nas quais se articula a história do cinema: 

 

Uma história das técnicas, ou seja, dos meios que determinaram sua evolução 
tornando possível certas formas, permitindo descobrir outras nas quais não se 
pensava. 
Uma história da indústria, cujo desenvolvimento foi uma conseqüência da evolução 
do público tanto quanto da arte e de suas técnicas. 
Uma história das formas e dos modos de significar, de exprimir e de contar, através 
das tendências mais diferentes, frequentemente influenciadas pelos movimentos 
artísticos contemporâneos (pintura, música, literatura) desde o momento em que a 
especificidade fílmica foi, a princípio, procurada sob os auspícios das outras artes, 
exatamente onde ela não se encontrava. 
Uma história da arte, o que significa dizer obras que assinalaram um ponto de 
chegada ou uma virada na descoberta e na eclosão de estruturas significantes, 
estruturas cuja perfeição lingüística estava ligada aos progressos da técnica e da 
indústria (Mitry, [De quelques problèmes d’histoire et d’esthétique du cinema, Les cahiers 

de la cinémathèque,] 1973, 115). 



 
Numa perspectiva deste gênero os objetos privilegiados são, naturalmente, os filmes: mas isso 

não significa que a história do cinema deva ser somente a história das obras-primas [...], nem que deva 
fechar-se em sua dimensão setorial, separada ou, pelo contrário, negligenciar sua própria 
especialidade. 

 
Trata-se de realçar a contribuição particular de certas obras em relação às 
inquietações morais e sociais que refletem: definir como e em que medida se 
influenciaram mutuamente, em que aspecto contribuíram para a formação ou para a 
evolução da linguagem fílmica; definir as causas desta evolução: problemas técnicos 
ou econômicos, pesquisas estéticas, condicionamento do público, influência das 
outras artes ou das ideologias correntes. Tudo isso através de filmes que, obras-
primas ou não, contribuíram de alguma forma para esta evolução. (Mitry, [De 
quelques problèmes d’histoire et d’esthétique du cinema, Les cahiers de la cinémathèque,] 
1973, 113). 
 

[...]  

Aparentemente, uma historiografia que restrinja seu objeto a uma cinematografia nacional 
oferece menores dificuldades. Mesmo neste caso, porém, não se impõe apenas a necessidade de 
superar a dimensão puramente arquivística e de articular de maneira adequada os vários aspectos da 
instituição cinematográfica, mas deve ser conservada, pelo menos em parte, a dimensão da história 
comparada. É a própria natureza da instituição cinematográfica a que impõe (pelo estudo da circulação 
das tecnologias, das tendências do público, da evolução da linguagem etc.) um ponto de vista 
comparativo com o nível internacional. [...] 

Do lado oposto aos problemas específicos e setoriais aos quais nos referimos, coloca-se o das 
relações de intercâmbio entre a história do cinema e outros setores da historiografia diferentes das 
histórias literárias e artísticas, sobre as quais modelou-se muitas vezes. A título de exemplo, 
recordemos os setores da ‘história do imaginário’ e da ‘história das mentalidades’, tão importantes nas 
recentes tendências daquela que é chamada de nouvelle histoire (ver Le Goff [org], [La nouvelle 

histoire. Paris: Retz,], 1978). 

A propósito de um setor de pesquisa como a ‘história das mentalidades’, Jacques Le Goff 
adverte que é preciso ‘evitar separar a análise das mentalidades do estudo dos lugares e dos meios de 
produção’ (Le Goff e Nora [org.], Faire de l’Histoire. Paris: Gallimard,] 1974, 252).  

A instituição cinematográfica parece prestar-se de modo ideal a estudos deste tipo porque, 
enquanto indústria, permite basear em processos de produção precisos e em formas definidas de 
organização do trabalho as investigações sobre o ‘equipamento mental’ no qual se fundamenta o 
funcionamento do dispositivo cinematográfico. Se, para épocas passadas (como diz Le Goff), tal 
equipamento se reduzia a inventários relativos ao ‘vocabulário, sintaxe, lugares-comuns, concepções 
do espaço e do tempo, estruturas lógicas’, para o cinema tais inventários dizem respeito a estruturas da 
comunicação audiovisual, da narrativa fílmica, às tipologias cinematográficas, às grandes 
configurações do imaginário. Estes aspectos, que não são ignorados pelas várias disciplinas 
interessadas no cinema (semiótica, sociologia, crítica etc.), hoje estão entrando de modo orgânico na 
problemática da pesquisa cinematográfica sobre o cinema. Por outro lado, como observa Evelyne 
Patlagean, a história contemporânea do imaginário coletivo não pode limitar-se ao estudo das 
sobrevivências de formas tradicionais de imaginário em áreas rurais, mas deve mover-se também em 
direção ‘às novas sociedades surgidas da urbanização industrial e do desenvolvimento dos meios de 
comunicação de massa’ (in Le Goff [org], [La nouvelle histoire. Paris: Retz,] 1978, 312). 

A história do cinema pode constituir um objeto a ser privilegiado neste âmbito de pesquisas, 
seja pelo relevo que a instituição cinematográfica teve na produção das grandes configurações do 
imaginário coletivo, seja pela duração, pela capacidade de penetração e complexidade de relações com 
outros setores da produção do imaginário [...].” 
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Sobre Cinema e História: reflexões de Marc Ferro (1) 

FERRO, Marc. O filme: uma contra-análise da sociedade?  In: –. Cinema e História.   
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p.79-115 [especialmente p.79-88].  

[1ª. ed. francesa: 1977; o texto em questão é de 1971] 

“Seria o filme um documento indesejável para o historiador? Muito em breve centenário, mas 
ignorado, ele não é considerado nem sequer entre as fontes mais desprezíveis. O filme não faz parte do 
universo mental do historiador. 

Na verdade, o cinema ainda não era nascido quando a história se constituiu, aperfeiçoou seus 
métodos, parou de narrar para explicar. A ‘linguagem’ do cinema revela-se ininteligível e, como a dos 
sonhos, é de interpretação incerta. Mas essa explicação não é satisfatória para quem conhece o 
infatigável ardor dos historiadores, obcecados por descobrir novos domínios, sua capacidade de fazer 
falar até troncos de árvores, velhos esqueletos, e sua aptidão para considerar como essencial aquilo 
que até então julgavam desinteressante. 

No que diz respeito ao filme e outras fontes não escritas, creio que não se trata nem de 
incapacidade nem de retardamento, mas sim de uma recusa em enxergar, uma recusa inconsciente, que 
procede de causas mais complexas. Fazer o exame de quais ‘monumentos do passado’ o historiador 
transformou em documentos e depois, hoje, que ‘documentos a história transforma em monumentos’, 
levaria a uma primeira forma de compreender e ver por que o filme não aparece. 

[...]  [Nos momentos antecedentes à Primeira Guerra Mundial]   as fontes utilizadas pelo historiador 
consagrado formam um corpo que é tão cuidadosamente hierarquizado quanto a sociedade à qual ele 
destina sua obra. Como essa sociedade, os documentos estão divididos em categorias, entre as quais 
distinguimos sem dificuldades os privilegiados, os desclassificados, os plebeus, um lúmpen. [...] Ora, 
no início do século XX essa hierarquia reflete as relações de poder: à frente do cortejo vão, 
prestigiosos, os Arquivos do Estado, com manuscritos ou impressos, documentos únicos, expressão de 
seu poder, do poder das Casas, parlamentos e tribunais de contas. Em seguida vem a legião de 
impressos que não são secretos: inicialmente textos jurídicos e legislativos, expressão do poder, e a 
seguir jornais e publicações que não emanam somente dele, mas da sociedade cultivada inteira. As 
biografias, as fontes da história local, os relatos de viajantes formam a parte de trás do cortejo: quando 
levados em consideração, esses testemunhos ocupam uma posição mais modesta na elaboração da 
tese. A História é compreendida do ponto de vista daqueles que se encarregaram da sociedade:  
homens de Estado, magistrados, diplomatas, empreendedores e administradores. [...] 

Além do mais, no início do século XX, o que é o cinematógrafo para os espíritos superiores, 
para as pessoas cultivadas? ‘Uma máquina de idiotização e de dissolução, um passatempo de iletrados, 
de criaturas miseráveis exploradas por seu trabalho.’ O cardeal, o deputado, o general, o notário, o 
professor, o magistrado compartilham desse julgamento de Geogres Duhamel. Eles não frequentam 
esse ‘espetáculo de párias’. As primeiras decisões de jurisprudência mostram bem como o filme foi 
recebido pelas classes dirigentes. O filme era considerado como uma espécie de atração de quermesse, 
o Direito nem sequer lhe reconhecia um autor. As imagens que se mexiam eram de autoria ‘da 
máquina especial por meio da qual são obtidas’. Durante muito tempo o Direito considerou que o 
autor do filme era o roteirista. Por hábito, não se reconhecia o direito de autoria daquele que filmava. 
[...] Assim, para os juristas, para as pessoas instruídas, para a sociedade dirigente e para o Estado, 
aquilo que não é escrito, a imagem, não tem identidade, como os historiadores poderiam referir-se a 
ela, e mesmo citá-la? [...] Além do mais, como confiar nos jornais cinematográficos, quando todo 
mundo sabe que essas imagens, essa pseudo-representação da realidade, são escolhidas, 
transformáveis, já que são reunidas por uma montagem não-controlável, por um truque, uma 
trucagem? O historiador não poderia se apoiar em documentos dessa natureza. [...] 

Cinquenta anos se passaram. A história se transformou e o filme continua na porta do 
laboratório. É claro que, em 1970, as ‘elites’ e as ‘pessoas cultivadas’ vão ao cinema, o historiador 
também, mas inconscientemente, ele faz isso como todos, somente como um espectador. Nesse meio 



tempo a revolução marxista passou, metamorfoseando as concepções da História. Com ela um outro 
método apareceu, um outro sistema e, igualmente, uma outra hierarquia de fontes. Para além do poder 
político, o historiador marxista busca o fundamento do processo histórico na análise dos modos de 
produção e da luta de classes. Paralelamente, nasceram as ciências sociais, orgulhosas de seus 
métodos. Apesar disso, tanto entre os marxistas como entre os não-marxistas, alguns velhos hábitos do 
velho ofício de historiador permaneceram: a adoção de um modo privilegiado para a tomada de uma 
perspectiva, o princípio de seletividade das fontes históricas. Logo a História explodiu antes de 
reintegrar a contribuição das múltiplas ciências humanas, a própria noção do tempo da História se 
modificou, o trabalho do historiador mudou. [...] Analisando as estruturas mais que os acontecimentos, 
ele se interessa pelas permanências e mutações invisíveis de longa duração, estas terminando às vezes 
por eclipsar um pouco as outras, A partir disso, os materiais que permitem constituir curvas longas, 
quer se trate de preços ou séries demográficas, passam a ser o alvo predileto do historiador. Ele tem 
suas fichas marcadas, seu código: nesse mundo em que a calculadora é a rainha, em que o computador 
tem seu trono garantido, o que viria fazer uma pequena fotografia? 

[...] Não é suficiente constatar que o cinema fascina e inquieta: os poderes públicos e o 
privado pressentem também que ele pode ter um efeito corrosivo e que, mesmo controlado, um filme 
testemunha. Noticiário ou ficção, a realidade cuja imagem é oferecida pelo cinema parece 
terrivelmente verdadeira. É fácil perceber que ela não corresponde necessariamente às afirmações dos 
dirigentes, aos esquemas dos teóricos, à análise das oposições. Em vez de ilustrar esses discursos, 
acontece ao cinema de acusar a inutilidade deles. Compreende-se por que as Igrejas ficam atentas, por 
que os padres de cada credo e os docentes em geral tenham exigências altivas e maníacas diante dessas 
imagens vivas que eles não aprenderam a analisar, controlar e recuperar em seu discurso. O filme tem 
essa capacidade de desestruturar aquilo que diversas gerações de homens de Estado e pensadores 
conseguiram ordenar num belo equilíbrio. Ele destrói a imagem do duplo que cada instituição, cada 
indivíduo conseguiu construir diante da sociedade. A câmera revela seu funcionamento real, diz mais 
sobre cada um do que seria desejável de se mostrar. Ela desvenda o segredo, apresenta o avesso de 
uma sociedade, seus lapsos. Ela atinge suas estruturas. Isso é mais do que seria necessário para que 
após o tempo do desprezo venha o da suspeita, o do temor. As imagens, as imagens sonoras, esse 
produto da natureza, não poderiam ter, como o selvagem, nem língua nem linguagem. A idéia de que 
um gesto poderia ser uma frase, ou um olhar um longo discurso, é completamente insuportável; isso 
não significaria que a imagem, as imagens sonoras, o grito dessa mocinha ou essa multidão 
amedrontada constituem a matéria de uma outra história que não é a História, uma contra-análise da 
sociedade? 

Partir da imagem, das imagens. Não buscar nelas somente ilustração, confirmação ou o 
desmentido do outro saber que é o da tradição escrita. Considerar as imagens como tais, com o risco 
de apelar para outros saberes para melhor compreendê-las. Os historiadores já recolocaram em seu 
lugar legítimo as fontes de origem popular, primeiro as escritas, depois as não-escritas: o folclore, as 
artes e as tradições populares. Resta agora estudar o filme, associá-lo com o mundo que o produz. 
Qual é a hipótese? Que o filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica 
ou pura invenção, é História. E qual o postulado? Que aquilo que não aconteceu (e por que não aquilo 
que aconteceu?), as crenças, as intenções, o imaginário do homem, são tão História quanto a História. 

O filme, aqui, não está sendo considerado do ponto de vista semiológico. Também não se trata 
de estética ou de história do cinema. Ele está sendo observado não como uma obra de arte, mas sim 
como um produto, uma imagem-objeto, cujas significações não são somente cinematográficas. Ele não 
vale somente por aquilo que testemunha, mas também pela abordagem sócio-histórica que autoriza. A 
análise não incide necessariamente sobre a obra em sua totalidade: ela pode se apoiar sobre extratos, 
pesquisar ‘séries’, compor conjuntos. E a crítica também não se limita ao filme, ela se integra ao 
mundo que o rodeia e com o qual se comunica, necessariamente.  

[...] analisar no filme tanto a narrativa quanto o cenário, a escritura, as relações do filme com 
aquilo que não é filme: o autor, a produção, o público, a crítica, o regime de governo. Só assim se 
pode chegar à compreensão não apenas da obra, mas também da realidade que ela representa.” 
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Sobre Cinema e História: reflexões de Marc Ferro (2) 

FERRO, Marc. Coordenadas para uma pesquisa. In: –. Cinema e História.   
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p.13-19. [1ª. ed. francesa: 1977; o texto em questão é de 1976] 

 

“Entre cinema e história, as interferências são múltiplas, por exemplo: na confluência entre a 
História que se faz e a História compreendida como relação de [sic] nosso tempo, como explicação do 
devir das sociedades. Em todos esses pontos o cinema intervém. 

1. Inicialmente como agente da história. Cronologicamente, ele apareceu de início como um 
instrumento do progresso científico: os trabalhos de Eadweard Muybridge, de Marey foram 
apresentados à Academia das Ciências. Hoje o cinema conserva essa função primeira, que foi 
estendida à medicina. A instituição militar também o utilizou desde o início, como, por exemplo, para 
identificar as armas do inimigo. 

Paralelamente, desde que o cinema se tornou uma arte, seus pioneiros passaram a intervir na 
história com filmes, documentários ou de ficção, que, desde sua origem, sob a aparência de 
representação, doutrinam e glorificam. [...] 

Simultaneamente, desde que os dirigentes de uma sociedade compreenderam a função que o 
cinema poderia desempenhar, tentaram apropriar-se dele e pô-lo a seu serviço [...].  As autoridades, 
sejam as representativas do Capital, dos Sovietes ou da Burocracia, desejam tornar submisso o cinema. 
Este, entretanto, pretende permanecer autônomo, agindo como contra-poder [...]  À sua maneira, o 
Jean Vigo de Zéro de Conduite, o René Clair de A nós a liberdade, e Louis Malle de Lacombe Lucien, 
ou ainda o Alain Resnais de Stavisky, sem falar em quase todos os filmes de Godard, manifestam uma 
independência diante das correntes ideológicas dominantes, criando e propondo uma visão de mundo 
inédita, própria de cada um deles, o que vigorosamente suscita uma nova tomada de consciência, de tal 
forma que as instituições ideológicas instauradas (partidos políticos, Igrejas etc.) entram em disputa e 
rejeitam tais obras, como se apenas essas instituições tivessem o direito de se expressar em nome de 
Deus, da nação ou do proletariado, e como se apenas elas dispusessem de outra legitimidade além 
daquela que elas próprias se outorgaram. 

[...] 

Medir ou avaliar a ação exercida pelo cinema é difícil. Certos efeitos, pelo menos, são 
distinguíveis. Por exemplo, sabe-se que O judeu Süss alcançou enorme sucesso na Alemanha, 
independentemente das ordens dadas por Goebbels; sabe-se também que logo após sua projeção, em 
Marselha, os judeus foram molestados. Outro exemplo: é possível observar que nos Estados Unidos os 
filmes antinazistas e os de exaltação da solidariedade patriótica só tiveram sucesso mediante duas 
condições – não glorificar a Resistência nos países ocupados nem a luta contra as instituições legais na 
Alemanha; não questionar a livre iniciativa de cada empresa sob pretexto de coordenar melhor a 
produção de acordo com o apelo de Roosevelt.  

[...] 

2. Essa intervenção do cinema se exerce por meio de um certo número de modos de ação que 
tornam o filme eficaz, operatório. Sem dúvida essa capacidade está ligada, como se verá depois, à 
sociedade que produz o filme e àquela que o recebe, que o recepciona. Persiste o fato de que além do 
ajustamento de dificuldades não cinematográficas (condições de produção, formas de comercialização, 
seleção de gêneros, referência a significados culturais etc.) o cinema dispõe de certo número de modos 
de expressão que não são uma simples transcrição da escrita literária, mas que tem, sim, sua 
especificidade: os teóricos da escrita cinematográfica a estudam, de Jean Mitry a Bruce Morissete e 
Christian Metz. 

[...] 



3. É preciso dizer que a utilização e a prática de modos de escrita específica são, assim, armas 
de combate ligadas à sociedade que produz o filme, à sociedade que o recebe. Essa sociedade se trai 
inicialmente pela censura em todas as suas formas, compreendendo-se aí também a autocensura. [...] 

Imagina-se que a realização de um filme produz rivalidades, conflitos, lutas de influência, o 
que é sabido desde Ivan, o Terrível, e, se isso era verdadeiro anteriormente, permaneceu assim depois. 
De maneira disfarçada ou aberta, esses conflitos afrontam, segundo a sociedade em questão, o artista e 
o Estado, o produtor e o distribuidor, o autor e o realizador, bem como os membros da equipe, as 
equipes entre si etc., segundo os sistemas que variam em cada produção e cada obra, e que raramente 
transparecem, a não ser sob a forma de uma alusão sutil ao ‘ambiente’ da filmagem de uma realização.  

Assim como todo produto cultural, toda ação política, toda indústria, todo filme tem uma 
história que é História, com sua rede de relações pessoais, seu estatuto dos objetos e dos homens, onde 
privilégios e trabalhos pesados, hierarquias e honras encontram-se regulamentados,  os lucros da glória 
e os do dinheiro são aqui regulamentados com a precisão que seguem os ritos de uma carta feudal: 
guerra ou guerrilha entre atores, diretores, técnicos, produtores, que é mais cruel à medida que, sob o 
estandarte da Arte, da Liberdade, e na promiscuidade de uma aventura comum, não existe 
empreendimento industrial, militar, político ou religioso que conheça diferença tão intolerável entre o 
brilho e a fortuna de uns e a obscura miséria dos outros artesãos da obra. 

Eisenstein já havia observado que toda sociedade recebe as imagens em função de sua própria 
cultura. Por exemplo: a alegoria do açougue, em A greve, suscitava muito bem o efeito desejado nas 
cidades, mas os camponeses, habituados a ver correr o sangue daquela forma, permaneciam 
indiferentes. Acrescente-se a essa observação de Eisenstein que os camponeses também não tinham a 
‘educação’ que permite apreender tal figura como uma alegoria. Evidência. 

Além do mais, um fenômeno como esse deve ser analisado não somente através de 
civilizações diferentes (cidade/campo, Ocidente/Oriente, mundo negro/mundo branco etc.), em sua 
diacronia, mas também no seio de uma mesma cultura. Diga-se o mesmo da maneira como uma figura 
de escrita ou um estilo permanecem ativos ou se tornam ultrapassados, caem nas graças desse ou 
daquele público que, ele próprio, também muda. O mesmo se passa com o conteúdo e a significação 
de uma obra. Esta pode ser lida de maneira diferente e mesmo inversa, em dois momentos de sua 
história. O primeiro exemplo é o Napoleão de Abel Gance, e posteriormente A grande ilusão. 
Analisado aqui desse ponto de vista, esse filme [A grande ilusão] – que se pretendia pacifista, de 
esquerda, internacionalista, e que assim foi recebido em 1938 – , revisto em 1946 (e depois) aparece 
como uma obra profundamente ambígua, e de certo modo até antecipadamente vichyste [pró-regime de 
Vichy, o governo francês com sede na cidade de Vichy que colaborou com a ocupação alemã da França, durante 
a Segunda Guerra Mundial],  ou no mínimo completamente isenta de qualquer parentesco com os valores 
permanentes da esquerda.  

[...] 

4. Leitura histórica do filme e leitura cinematográfica da história: esses são os dois últimos 
eixos a serem seguidos para quem se interroga sobre a relação entre cinema e história. A leitura 
cinematográfica da história coloca para o historiador o problema de sua própria leitura do passado. [...]  

A leitura histórica e social do filme empreendida em 1967  [FERRO, Marc. Analyse de film, 

analyse de sociétés. Paris: Hachette, 1976]  permitiu-nos atingir zonas não visíveis do passado das 
sociedades, revelando, por exemplo, as autocensuras e os lapsos de uma sociedade, de uma criação 
artística [...], ou ainda o conteúdo social da prática burocrática na época stalinista [...].” 
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Sobre Cinema e História: reflexões do historiador Peter Burke 

ROSENSTONE, Robert A. A história nos filmes, os filmes na história.  
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. p.28-29, 31, 33-36, 38, 54. [1ª. ed. em inglês: 2006] 

 

“Todo dia, fica  mais claro até mesmo para o mais acadêmico dos historiadores que as mídias 
visuais são o principal transmissor de história pública na nossa cultura, que para cada pessoa que lê um 
livro sobre um tópico histórico abordado por um filme, especialmente por um filme popular como A 

Lista de Schindler (1933), muitos milhões de pessoas provavelmente terão contato com o mesmo 
passado apenas nas telas. Em vez de rejeitar essas obras – como muitos historiadores profissionais e 
jornalistas continuam a fazer – como mera ‘ficção’ ou ‘entretenimento’, ou de se queixar de suas 
‘imprecisões’ flagrantes, parece mais sensato admitir que vivemos em um mundo moldado, mesmo em 
sua consciência histórica, pelas mídias visuais e investigar exatamente como os filmes trabalham para 
criar um mundo histórico. Isso significa se concentrar no que podemos chamar de suas regras de 
abordagem dos vestígios do passado e investigar os códigos, convenções e práticas por meio dos quais 
a história é levada às telas. 

[...] 

Griffith, Eisenstein e Shub podem ser considerados [respectivamente] os criadores (ou, para 
evitar discussões a respeito de precedência, alguns dos primeiros expoentes) dos três tipos de filme 
histórico 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.  

[...] 

O longa-metragem dramático, dirigido pelos descendentes de Griffith, tem sido, e continua a 
ser, a mais importante forma de história nas mídias visuais em termos de público e influência. Em todo 
o mundo, o termo cinema significa longas-metragens dramáticos, com os documentários relegados a 
um status marginal e o filme inovador mal sendo reconhecido, exceto em pequenos círculos de 
aficionados. [...] Concentrando-se em pessoas documentadas ou criando personagens ficcionais que 
são colocados no meio de um importante acontecimento ou movimento (a maioria dos filmes contém 
tanto personagens reais quanto inventados), o pensamento histórico envolvido nos dramas comerciais 
é, em grande parte, o mesmo: indivíduos (um, dois ou um pequeno grupo) estão no centro do processo 
histórico. Através de seus olhos e vidas, aventuras e amores, vemos greves, invasões, revoluções, 
ditaduras, conflitos étnicos, experiências científicas, batalhas jurídicas, movimentos políticos, 
genocídios. Mas fazemos mais do que apenas ver: também sentimos, usando imagem, música e efeitos 
sonoros além de diálogos falados (e berrados, sussurrados, cantarolados e cochichados), o filme 
dramático mira diretamente nas emoções. Ele não apenas fornece uma imagem do passado, mas quer 
que você acredite piamente naquela imagem – mais especificamente, nos personagens envolvidos nas 
situações históricas representadas. Retratando o mundo no presente, o longa-metragem dramático faz 
com que você mergulhe na história, tentando destruir a distância entre você e o passado e obliterar – 
pelo menos enquanto você está assistindo ao filme – a sua capacidade de pensar a respeito do que você 
está vendo. O filme quer mais do que apenas ensinar a lição de que a história ‘dói’, ele quer que você, 
o espectador, vivencie a dor (e os prazeres) do passado. 

[...] 

O documentário, considerado um modo de entendimento histórico, tem muito em comum com 
o longa-metragem dramático: conta uma história linear e moral, muitas vezes (sobretudo 
recentemente) trata de grandes tópicos por intermédio da experiência de um pequeno grupo de 
participantes, gasta muito tempo com a materialidade dos objetos e visa suscitar emoções por meio 
não apenas da seleção, enquadramento e justaposição de imagens paradas e em movimento, mas 



também da utilização de uma trilha sonora repleta de linguagem, efeitos sonoros e música da era 
retratada. Ao contrário do filme dramático, a maioria de suas imagens não é encenada para a câmera 
(embora algumas ocasionalmente sejam), mas coletada em museus e arquivos fotográficos e 
cinematográficos – a grande exceção são as entrevistas com participantes dos acontecimentos 
históricos ou especialistas, muitas vezes professores de história, cujas palavras são usadas para moldar 
e criar o sentido mais amplo do passado.  

A afirmação implícita do documentário é a de que ele nos dá acesso direto á história, que as 
suas imagens históricas, por meio de seu relacionamento de caráter indexativo com as pessoas, 
paisagens e objetos autênticos, podem fornecer uma experiência do passado praticamente sem 
mediação – certamente mais direta do que o passado criado pelo longa-metragem ficcional, que deve 
prepara cenas para que sejam filmadas. Mas isso não passa de um tipo de farsa. Com a exceção de 
suas entrevistas contemporâneas, o documentário, ao contrário do longa-metragem dramático, fala 
com uma certa regularidade não no presente, mas em um tempo visual específico que poderíamos 
chamar de ‘nostalgia’ [...]. Essas obras são repletas de fotos antigas, cinejornais de época e trechos de 
velhos longa-metragens que, por meio de sua estética original, sua deterioração ao longo dos anos e 
sua lembrança do que existia ou não em um dado período, apresentam-se imersas em uma sensação 
acolhedora de como os tempos mudaram, de quanto ganharmos e perdemos. [...] Imagens desse tipo 
nunca podem proporcionar uma experiência direta da história porque os anos que as separam do 
presente interferem demais na consciência do espectador. 

O filme histórico inovador ou de oposição constitui uma categoria ampla que contém uma 
grande variedade de teorias, ideologias e abordagens estéticas como potencial de impacto e impacto 
real no pensamento histórico. Trata-se em grande parte de obras de oposição ao que podemos designar 
como ‘Hollywood’, obras criadas conscientemente para contestar as histórias perfeitas de heróis e 
vítimas contadas pelos longas-metragens e documentários clássicos. Fazem parte, ao mesmo tempo, de 
uma busca de um novo vocabulário para representar o passado na tela, um esforço para tornar a 
história (dependendo do filme) mais complexa, interrogativa e autoconsciente, tratando de perguntas 
difíceis, e até mesmo irrespondíveis, mais do que de enredos agradáveis. [...] 

[...] Trata-se de histórias que apresentam uma, ou várias, das características a seguir: colocam 
em primeiro plano sua própria construção; contam o passado de forma autorreflexiva e a partir de uma 
multiplicidade de pontos de vista; abandonam o desenvolvimento narrativo normal ou problematizam 
as narrativas que são recontadas; utilizam humor, paródia e absurdo como maneiras de apresentar o 
passado; recusam-se a insistir em um significado coerente ou único para os acontecimentos; utilizam o 
conhecimento fragmentário ou poético e nunca esquecem que o momento presente é o locus de todas 
as representações do passado. [...] 

[...] É bastante evidente que os filmes usam os dados de uma maneira muito mais solta do que 
a história acadêmica. Também é evidente que o passado na tela não visa ser literal (a história visa?), 
mas sim sugestivo, simbólico, metafórico. No entanto, os melhores filmes históricos [...] podem 
estabelecer interseções, tecer comentários e acrescentar algo ao discurso histórico mais amplo do qual 
se originam e ao qual se dirigem. Esse ‘algo’ é o que nós, que nos importamos com o passado, 
precisamos aprender a ver. Ao estudar o que os melhores cineastas históricos fizeram, podemos 
entender melhor as regras de interação do longa-metragem dramático com os vestígios do passado – e 
começar a vislumbrar o que isso acrescenta ao nosso entendimento histórico. [...]” 
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