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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo refletir acerca dos benefícios e 
desafios de utilizar o cinema como material didático para alunos do Ensino Médio de 
Sociologia. A desconfiança de que os antigos métodos educacionais não estão mais 
alcançando êxito em motivar essa nova geração de alunos nascidos na “era da 
informatização”, foi o motor que impulsionou esta pesquisa. Estou convencido de 
que a conexão do conteúdo fílmico aos conceitos históricos, filosóficos e 
sociológicos trabalhados em aula é fundamental e papel do educador. Entretanto, 
essa mediação não será de grande utilidade se o material fílmico for utilizado 
somente como ilustração do que se quer explicar. 
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INTRODUÇÃO: NOVAS ESTRATÉGIAS PARA NOVOS ALUNOS 

 

Tornou-se comum ouvirmos falar sobre as profundas mudanças que os 

avanços tecnológicos na área da informação têm trazido para o nosso cotidiano. A 

multiplicação e massificação dos veículos midiáticos facilitaram a comunicação e o 

acesso à informação, e isso trouxe mudanças comportamentais e alterações no 

estilo de vida das pessoas. O ritmo das transformações, o dinamismo e a constante 

aceleração dos acontecimentos trouxeram mudanças significativas.  

Hoje em dia, um jovem que precisa se preparar para um teste ou fazer uma 

pesquisa para um trabalho da escola, nem cogita a possibilidade de se “desconectar 

do seu mundo”. A televisão e o celular geralmente ficam ligados. Sentado 
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desconfortavelmente em sua cama com o notebook entre as pernas ele ouve 

músicas e bate papo com os amigos pelo Facebook. A música só é interrompida 

pelo som de mensagem recebida no MSN. Os olhos passeiam por um texto de um 

blog qualquer, prontos a abandoná-lo assim que encontrar um link mais atrativo. 

Minimizados na barra de ferramentas estão abertos os sites do Wikipédia, Dicionário 

Online, Tradutor Online, enfim, uma gama de ferramentas que, ao mesmo tempo, o 

auxiliam e dividem sua atenção. Enfim, este é o cenário no qual os jovens estão 

vivendo, cenário este que, como podemos ver, não favorece a atenção concentrada, 

a reflexão e o tempo necessário para a produção do conhecimento. 

Existe hoje, inclusive, um movimento que contesta a imposição deste estilo 

de vida acelerado baseado na lógica capitalista. Ricardo Festi3, em seu blog, nos 

fala sobre o slow Movement um protesto que aconteceu em Prazza di Spagna em 

Roma, contra a abertura de um McDonald´s em 1986. Ele conta que o movimento 

defende o prazer de comer calmamente, sem preocupações e sem pressa, 

apreciando o sabor do alimento. É uma crítica à lógica taylorista-fordista adotada 

pelas redes de restaurantes fast-food que se espalharam pelo mundo todo após a 

Segunda Guerra Mundial. Ele explica que deste movimento surgiram outros como o 

Slow Reading – que defende um tipo de leitura mais lenta e concentrada para que o 

leitor tenha tempo para digerir as informações lidas e melhor sistematizar e ordenar 

as ideias – e a Slow Science,que é uma crítica ferrenha às Universidades chamadas 

universidades fast-food, ou seja, aquelas que suprimem o conteúdo filosófico e 

humanístico e privilegiam a formação técnica. Este tipo de universidade é desejável 

na atual conjuntura pois além de atender as demandas mais urgentes do mercado 

de trabalho, diminui o tempo total necessário para a formação do aluno. 

 Imagine agora, o quanto não deve ser tedioso para um jovem acostumado 

com este ritmo acelerado, imposto por esta lógica acima mencionada, abrir um livro 

em um quarto silencioso e se ater na leitura deste por horas a fio, concentrando sua 

mente unicamente nesta tarefa. Ou então ter de permanecer sentado em uma 
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carteira escolar desconfortável, ouvindo a voz do professor sem nada poder fazer ou 

falar. Jovens nascidos nesse período pós-surgimento da internet, acostumados com 

esse ritmo, não apenas irão sentir sono nas aulas, mas também se sentirão 

desmotivados. Para este aluno, sentar num quarto silencioso com um livro na mão é 

como ingerir um sonífero, pra não dizer que é uma completa tortura.. 

Nas escolas, notamos um enorme esforço por parte dos educadores em 

adequar o método de ensino a esse novo modo de vida, mas isto não é nada fácil. 

As instituições educacionais ainda são em sua maioria guiadas pelos padrões 

tradicionais de ensino, onde as práticas mais comuns são a leitura textual e a aula 

expositiva verticalizada, ou seja, aquela em que o professor fala e os alunos ouvem 

calados. 

Na pretensão de mudar esse quadro e construir novas metodologias de 

ensino, mais compatíveis com a realidade dos jovens, as escolas têm agido no 

sentido de se apropriarem de recursos como filmes, músicas, fotografias, televisão, 

internet, enfim, diversos tipos de mídia, e incorporá-los no ambiente escolar como 

ferramentas pedagógicas. 

Este trabalho tem como objetivo fundamental refletir a respeito da utilização 

do cinema como material didático no ensino de Sociologia para alunos de Ensino 

Médio. Concordamos com a educadora Eliane Cândida Pereira4 quando ela afirma 

que “apresentar um filme como forma de ilustrar um conteúdo de forma tradicional 

pode se mostrar tão ineficaz quanto a adoção de alguns livros didáticos”. Afinal, 

quais os benefícios e possíveis entraves na utilização de filmes como recurso 

didático no processo educacional desses alunos? A sistematização de alguns 

questionamentos podem nos ajudar a responder esta pergunta. 

Acreditamos que para encontrar uma resposta, será necessário pensar na 

destreza e sensibilidade do professor ao escolher filmes que cativem o interesse dos 

discentes. Parece ser bastante relevante problematizar a capacidade do educador 

de estabelecer conexão entre o conteúdo do filme e os conceitos sociológicos, isso 
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para evitar que a exposição do filme acabe servindo apenas como mero 

entretenimento para os alunos. Para tanto é imprescindível conhecer mais a fundo o 

processo de alfabetização visual. Trarei para esta discussão reflexões de Josep M. 

Català Domënech (2011) sobre as peculiaridades da alfabetização visual em 

comparação com a alfabetização escrita. 

 No decorrer do texto serão abordadas questões sobre o tipo de recurso 

audiovisual mais adequado para a disciplina (curta metragem, longa metragem, 

documentário) e sobre a estética realista-naturalista, recurso cinematográfico que 

pode trazer certos equívocos de interpretação se não for avaliado sob certos 

critérios e olhar crítico.  Refletiremos sobre o perigo de conceber um filme histórico, 

fictício ou documental, como espelho da realidade. 

 Com vistas a subsidiar as reflexões propostas neste artigo, utilizarei 

excertos do meu relatório de estágio de licenciatura, produzido no ano de 2010 

quando participei como observador e regente das aulas de Sociologia do Colégio 

Newton Guimarães em Londrina/PR. Foi uma experiência bastante rica no sentido de 

instigar reflexões que agora resgato para estabelecer conexões de dilemas que são 

próprios do ensino de Sociologia no Ensino Médio, em paralelo com alguns 

pertinentes ao campo da Comunicação Visual. 

 

 

ALFABETIZAÇÃO VISUAL: ANÁLISE DE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 

 

O processo mental na leitura de uma imagem é substancialmente diferente do 

processo executado na leitura da palavra escrita enquanto linguagem. Compreender 

essas diferenças pode nos ajudar a criar condições mais favoráveis para que um 

“aluno-espectador” possa usufruir da obra cinematográfica e estabelecer conexões 

desta com os conceitos suscitados em aula. 
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Josep Català em sua obra “A forma do real” 5 nos diz que “na imagem, a 

condição polissêmica que aparece em segundo lugar na linguagem, apresenta-se ao 

espectador de imediato, o que faz com que seja confundida com a própria 

ambiguidade do mundo” (2011, p. 15). O que ele pretende nos mostrar é que pela 

escrita nos dirigimos do exato ao polissêmico, enquanto que com a imagem fazemos 

o caminho inverso, ou seja, “[...] do polissêmico nos dirigimos ao concreto por um 

processo de compreensão de sua estrutura visual”. (2011, p. 15). 

Diferente de quando lemos um enunciado escrito e “desprezamos” a 

materialidade (o desenho da palavra, formas das letras etc.) para nos focarmos no 

sentido daquilo que está sendo dito e que nos leva a reflexão do enunciado, na leitura 

visual fazemos exatamente o contrário. Aprender a ver, diferentemente de aprender a 

ler, é voltar a atenção para as características do meio figurado. Em suas palavras: 

 

A escrita, em nossa civilização, se apoia basicamente sobre a 
transparência de sua materialidade, enquanto a imagem se baseia 
na necessidade de fazer que essa materialidade seja opaca, ou seja, 
que detenha o olhar em vez de deixa-lo passar rumo a outro lugar. 
Enquanto aprender a ler significa aprender a apagar o suporte 
material do escrito para internalizar e automatizar seus mecanismos 
simbólicos, aprender a ver implica tornar visível a materialidade do 
figurado para construir sobre ele uma nova simbologia. (CATALÁ, 
2011, p. 15). 

 

Catalá (2011) explica que, dizer que as imagens podem ser lidas, ou mesmo 

que estas podem nos dizer algo, não pode ser considerado verdade já que para isso 

teríamos que conseguir manipulá-las e destrinchá-las da mesma forma que 

conseguimos fazer com o escrito. Ele menciona o exemplo de alunos que preparam 

trabalhos acadêmicos nutridos apenas de imagens, como se estas falassem por si só. 

Esquivam-se, assim, da responsabilidade de tecer comentários sobre estas imagens, 

acreditando que isto deveria ficar a cargo do professor que as lê. 
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Ele explica que algumas ações aferidas às imagens tais como a sua 

decodificação e a tradução são na verdade metáforas para nos ajudar a 

compreender, por meio do universo dos textos, aquilo que não é possível pela 

perspectiva das próprias imagens. Català nos diz ainda que esta necessidade de 

traduzir uma imagem em termos textuais não significa, de forma alguma, que esta 

imagem careça de expressividade própria ou, como ele diz, que a imagem sofra de 

uma “debilidade expressiva” se comparada à escrita. A tradução deve, segundo ele, 

cumprir o papel de complementar o material visual se este pretender ultrapassar o 

campo da experiência estética para se transformar em um fenômeno ligado ao 

conhecimento. 

Acredito que experimentar um filme apenas como experiência estética, no 

aprendizado de Sociologia, pode ser tão contraproducente quanto fazer a sua leitura 

baseado apenas naqueles princípios explicitados por Català a respeito da leitura 

textual, em que a atenção não é dirigida para as características do suporte, ficando 

estas “apagadas”. Ainda baseado no exemplo de Català sobre a necessidade de 

tradução do material visual para que se possa trazê-lo para o universo do 

conhecimento, é pertinente lembrar que com o uso do cinema em sala de aula a 

necessidade é a mesma.  

Não basta levar Outubro (1927) de Eisenstein, apresentar e dizer: “esta foi a 

Revolução Russa” ou mesmo levar Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) de 

Glauber Rocha e dizer: “eram estas as questões mais importantes do nordeste 

brasileiro naquele período, por isso mereceu ser retratado em um filme”, ou ainda 

levar Abril Despedaçado (2001), exibi-lo e discuti-lo ressaltando somente seus 

aspectos narrativos:  o sofrimento do protagonista, a situação de pobreza da família, 

o irmão que morre, a omissão da justiça, a violência e o caráter desumano de um 

local onde o que vale é a lei do olho por olho e dente por dente. São aspectos 

importantes, é claro, mas a leitura visual não é menos importante.  

Porque Walter Salles optou por retratar esta realidade, no período em que 

realizou sua obra? Porque usou determinado tipo de cores em detrimento de outras? 

Porque em algumas cenas ele optou pelo plano-sequência e exploração da mise-en-
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scène6 ao invés da montagem fragmentada de planos-signos como fez Eisenstein em 

1927, ou então um ritmo mais lento e grave como fez Glauber Rocha em 1964? 

Muitas vezes os aspectos visuais do filme ficam em segundo plano quando a obra é 

discutida após sua exibição. O que é lembrado é sempre a estrutura narrativa, 

entretanto a mensagem mais rica pode estar contida justamente em seus aspectos 

estéticos. 

Moysés Faria das Chagas7 em um artigo intitulado Cinema na Escola fala 

sobre o potencial de influência que os filmes têm quando utilizados como material 

didático-pedagógico na realidade escolar. Ele afirma que o cinema 

 

tem força suficiente para transformar socialmente o indivíduo, em sua 
maneira de pensar e de agir, porque oferece a oportunidade para 
comunicar e expressar os sentimentos através de mostra de filmes e 
do fazer cinematográfico, integrando, informando, educando, 
divertindo, gerando conhecimento e envolvendo professores, alunos 
e a comunidade escolar num trabalho coletivo e segmentado na Arte-
educação, de forma bastante criativa, promovendo inclusive o 
fomento da arte como sistema cultural. (CHAGAS, 2008, 
shvoong.com). 

 

 Produzir cinema em sala de aula, embora se reconheça a riqueza que 

uma experiência dessas pode trazer para os discentes como sugere Chagas, não é 

foco deste artigo. Aqui tentaremos explorar as potencialidades do cinema em sua 

exposição como recurso didático em sala de aula, seja ele longa metragem, curta 

metragem ou documentário. Saber escolher um filme, incitar reflexões e direcionar o 

olhar do aluno para aspectos que extravazem o simples conteúdo narrativo deveria 

ser o objetivo principal do educador que se utiliza do cinema para guiar suas aulas. 

Se o filme for usado simplesmente para “ilustrar” ou “contar uma historinha”, a 
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no campo cênico é possível filmar em plano-sequência e resolver toda uma cena com apenas uma 
tomada. 
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exposição pode se tornar bastante infrutífera pois, se for simplesmente pelo enredo, 

muitas vezes é possível reconstituí-lo de forma resumida e transmiti-lo de forma 

verbal sem que para isso seja necessário deslocar os estudantes para a sala de 

vídeo, apagar as luzes e gastar preciosos 90 minutos. Este tipo de uso do cinema é 

justamente o que se deve evitar na escola. 

 Em uma das aulas de Sociologia do Colégio Guimarães a professora 

apresentou fragmentos do filme Crash, no Limite (2004). A escolha foi bem acertada 

e os estudantes se identificaram bastante, isto é, o filme atraiu a atenção desses. 

Mobilizou-os no sentido de participarem da aula. E que fique bem claro que isso não 

é uma tarefa nada fácil. É incrível a dificuldade que um professor tem de conseguir 

apresentar algo que realmente faça o aluno prestar atenção. Do mesmo modo é 

desolador perceber a facilidade com a qual o discente desvia sua atenção para 

assuntos paralelos, não relacionados à aula. No entanto, a apresentação desse filme 

ajudou a fomentar a discussão sobre o racismo, preconceito e abriu caminho para 

que a professora conseguisse introduzir os conceitos sociológicos necessários para a 

interpretação dessa realidade. 

Infelizmente o processo não se desdobra de maneira tão simples. Não basta 

encontrar um filme qualquer que trate de determinado assunto, colocá-lo para a sala 

assistir e pronto, está resolvido. Alguns tipos de vídeos são tão inúteis em conseguir 

atrair o interesse dos alunos quanto uma aula desprovida de estratégias 

metodológicas e pedagógicas adequadas. 

Em outra aula a professora trouxe uma gravação de um programa de TV 

onde um intelectual discorria sobre a obra de Durkheim. Este intelectual porém, 

discorria sobre o assunto, usando a linguagem sociológica acadêmica cujos jargões 

podem ser considerados mais ou menos herméticos, restritos aos estudiosos da 

área, inacessíveis, portanto, aos não iniciados nos estudos sociológicos. Sem dúvida 

uma escolha infeliz, confirmada pelo fato de que alguns minutos depois de iniciar o 

vídeo, podíamos ver claramente o desinteresse geral da sala. Outro problema 

comum na escolha do filme é saber quais se adéquam ao cronograma, para que sua 
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exibição não prejudique a exposição do conteúdo obrigatório definido pelo Projeto 

Político Pedagógico do colégio. 

Este problema foi observado em uma das aulas em que a professora decidiu 

apresentar aos alunos o filme Adeus Lênin (2002). Contudo, as aulas de Sociologia 

eram duas de 40 minutos cada, ministradas somente nas segundas-feiras. O 

resultado foi que o filme foi exibido uma parte numa segunda-feira, outra parte na 

outra segunda. Os alunos gostaram muito do filme, entretanto a professora não 

conseguiu desenvolver sua análise junto aos mesmos, pois tal empreitada acabou 

por atrasar o cronograma dos conteúdos. Ela então teve que “correr” e adiantar a 

matéria. Nesses casos, uma saída pode ser a escolha pelo curta-metragem: são 

filmes que podem ser exibidos em poucos minutos, deixando espaço livre para a 

reflexão pós-exibição. 

No exemplo mencionado acima em que a professora exibiu Crash, No Limite 

(2004), embora tenha conseguido articular muito bem as reflexões suscitadas no 

filme com problematizações de cunho sociológico, é possível dizer, no mínimo, que 

se a abordagem não tivesse ficado restrita aos aspectos do conteúdo narrativo, a 

discussão poderia ter sido bem mais rica. Quando nos atamos à leitura dos aspectos 

narrativos fazemos, como sugeriu Català, como na leitura escrita, ou seja, 

desviamos nossa atenção de sua materialidade para que possamos internalizar e 

automatizar seus mecanismos simbólicos. Lançando o olhar sobre os aspectos 

visuais da obra cinematográfica tornamos visível a sua materialidade figurada, e 

acabamos por construir sobre ele uma nova simbologia. 

A manipulação e combinação ordenada dos elementos cinematográficos 

originam os estilos, despertam sensações no espectador que vão além do que o 

conteúdo e a temática abordada poderiam conseguir. Conhecer os recursos 

estilísticos utilizados em uma obra pode nos ajudar a evitar armadilhas de cunho 

analítico, como veremos a seguir. 

 

 

O FILME HISTÓRICO E A ESTÉTICA NATURALISTA 



 
 

10 

Edição Nº. 1, Vol. 1, jan-jun. 2012. 

 

Muitas vezes um professor exibe um filme histórico em sala de aula com a 

intenção de ilustrar algum acontecimento importante da realidade. Se este filme for 

um documentário, todos ficarão convencidos de que este material é um retrato 

fidedigno da realidade. Essas obras cinematográficas podem sim contribuir na 

compreensão da história, mas de forma alguma devemos nos enganar pensando 

que um filme (mesmo que seja um documentário) se constitui como espelho da 

realidade. 

Numa entrevista, o historiador Alcides Freire, pesquisador na área de 

“História e Cinema” nos diz que: 

 

Se é verdade que uma obra de arte traz consigo as marcas de seu 
tempo, é preciso, porém, não simplificar a questão. Estas marcas 
não são o reflexo imediato das condições de produção material, pois 
as transformações nos diferentes níveis (econômico, social, político, 
etc.) podem ocorrer em ritmos distintos. Neste sentido, não se deve 
correr o risco de estabelecer associações mecânicas entre a obra e 
seu tempo. Se isto for evitado, a referida obra poderá nos ajudar a 
entender um pouco melhor os conflitos que seu tempo enfrentou. 
(BERNARDET, RAMOS, 1994, p. 8). 

 

Neste sentido, podemos perceber que um filme, por mais fidedigno que 

pretenda ser com relação à realidade ao qual está retratando, ele não poderá ser 

mais do que uma pequena janela que, por não conseguir representar com exatidão a 

dimensão total de toda amplitude do real, apenas nos mostra algumas pistas 

passiveis de interpretações. Sobre as artes cinematográficas Jean-Claude Bernardet 

(1994, p. 8) afirma que elas são como um “sismógrafo que lança suas ondas nas 

camadas mais fundas do presente, do passado e do futuro.” Segundo ele “elas nada 

dizem claramente, mas devem ser interrogadas num processo que rigorosamente, 

não tem fim.” 

O problema é que isso não está muito claro nas mentes dos professores e 

alunos. Acostumados com uma tradição em que o livro didático tem a voz suprema, - 

e nesse ponto reafirmo o pensamento dos autores Ramos e Bernardet (1994) - , 
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discentes e docentes não conseguem compreender que os filmes históricos, da 

mesma forma que os livros didáticos, fornecem uma visão simplificada da história, 

ocultando, portanto, as divergências e os conflitos que existiram no processo do 

desenvolvimento histórico. O importante é não perder isso de vista, para não acabar 

concebendo um filme histórico como a verdade única e absoluta a respeito daquele 

tema que ele trata. Bernardet (1994, p.10) diz que “tanto a ficção como o 

documentário podem ser considerados boas fontes de pesquisa e ensino da história, 

desde que se saiba que perguntas fazer aos filmes.” Ele afirma que o documentário 

também é seleção e elaboração. Mais do que isso, o documentário é interpretação 

do real e não mera reprodução da realidade. 

Entretanto, esta não é a visão que os filmes querem que tenhamos deles. Os 

filmes históricos são produzidos visando ocultar as contradições e conflitos de 

interesses. Um filme histórico pretende se passar por versão oficial do fato histórico 

o qual se propôs representar.  E é por esta razão que a estética utilizada pelos 

produtores é a estética naturalista hollywoodiana, aquela que oferece às pessoas a 

ilusão de estarem diante dos fatos narrados. Esta estética objetiva o ocultamento da 

linguagem, ou seja, a sua transparência, para que o espectador, mesmo que 

momentaneamente, se esqueça que aquilo se trata de um filme. Quanto mais ele se 

afasta da noção de que aquilo é apenas um filme, mais ele aceitará (sem contestar) 

aquilo como verdade histórica. E porque os cineastas usam essa estética e não 

outra? Alcides Freire Ramos (1994) explica: 

 

Para explicar porque o estilo naturalista ou (“hollywoodiano”) norteia 
a maior parte da produção cinematográfica (o filme histórico seria 
apenas um dos momentos desta produção), é preciso entender que 
este estilo responde às necessidades de ocultamento das 
contradições. Em suma: ao propor a transparência da linguagem, 
este estilo contribui para o ocultamento da dominação. Portanto, o 
estilo e a estética naturalista são como duas faces da mesma moeda: 
a maneira da ideologia dominante contar a história através do 
cinema. (RAMOS, 1994, p.9). 
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Estou falando o tempo todo do estilo e estética naturalista, por isso julgo 

necessário explicar um pouco melhor ao leitor como funciona essa linguagem.  

Para começar, podemos dizer que a estética naturalista é uma maneira 

peculiar de manipular os elementos que compõe a linguagem cinematográfica. O 

objetivo dessa manipulação específica é criar condições fílmicas que despertem no 

espectador a sensação de que aquilo é real. Tentando evitar cenas que causem 

estranhamento ao espectador, a articulação desses elementos engloba técnicas que 

vão desde angulação da câmera, continuidade de cena para cena, decupagem 

clássica, construção do espaço cênico, tratamento de som, até a interpretação dos 

atores. 

Se a ideia é fazer o espectador aceitar o filme como “verdade”, então é bem 

compreensível que na estética naturalista a câmera não capte ângulos incomuns, 

que destoem dos que os nossos olhos estão habituados a enxergar. Da mesma 

forma, o som deve estar sempre sincronizado com as ações dos atores. O corte 

abrupto é algo que os produtores, se utilizando da decupagem clássica, tentam 

evitar ao máximo, afinal, todo cuidado é pouco se a intenção é manter o espectador 

imerso no “sonho fílmico”. O espaço não pode causar estranheza em quem assiste 

ao filme. Tudo tem de parecer real, e isso inclui também a interpretação dos atores. 

Eles não podem tomar certas atitudes que contradigam a personalidade do 

personagem que estão interpretando, por isso, existe todo um cuidado ao elaborar o 

perfil psicológico de um personagem. Enfim, todos esses elementos recebem um 

tratamento específico, visando à composição de uma obra que convença o 

espectador pela verossimilhança. 

Nesse sentido, conseguimos compreender o porquê de os críticos de cinema 

se mostrarem sempre tão preocupados com os detalhes fílmicos que agregam valor 

realístico às obras, como por exemplo, a harmonia entre a linguagem dos atores e 

figurino utilizados no filme, e o tipo de linguagem e figurino pertencentes à época a 

qual o filme se propôs retratar. Filmes históricos sempre tentam ser uma 

reconstituição perfeita do passado. Segundo os autores aqui mencionados, 
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BERNADET e RAMOS (1994), “o filme histórico naturalista atende aos interesses 

daqueles que detém o poder e os ajuda a manter o status quo” (p.18). Segundo eles, 

 

Não é difícil compreender que o discurso sobre a História está 
intimamente ligado ao presente e à luta política. Impor uma 
determinada interpretação histórica é ,ao mesmo tempo, impor uma 
leitura do presente. Portanto, quem dominar a História, poderá impor 
a sua leitura do presente, tomando posição no jogo político em favor 
de um dos grupos em luta. O filme histórico naturalista, ao propor 
uma leitura única da História, acaba, por extensão, impondo a visão 
do presente que interessa às pessoas que conceberam e realizaram 
o filme. (BERNARDET, RAMOS, 1994. p.18). 

 

Precisamos estar cientes de que as razões que motivam as escolhas do 

diretor ao elaborar um filme, assim como as do historiador, podem ser mais 

reveladoras do que o próprio assunto do filme. A mensagem contida na sua estética 

pode nos dizer muito mais do que a temática abordada e o desenvolvimento 

diegético. Esses são dados que não podem ser ignorados pelos educadores que 

usam o filme como material didático-pedagógico, assim como não pode ser ignorado 

o fato de que o conceito de realidade e realismo é uma construção social e como tal 

é merecedor de uma análise mais detalhada com vistas à evitar simplificações e 

reducionismos. 

 

 

NOÇÕES DE REALISMO E OS REGIMES DE VISUALIDADE 

 

Sabemos que os filmes históricos e também os hollywoodianos tinham a 

pretensão de retratar a realidade da forma mais fiel possível. Vimos também que, 

para alcançar este objetivo e manter o espectador imerso no “sonho fílmico”, 

desenvolveram técnicas de decupagem que minimizassem o estranhamento do 

espectador dando a sensação de estar olhando para a realidade como que por uma 

janela. Uma das estratégias para evitar o corte abrupto, além da continuidade do 

áudio na mudança de um quadro para o outro, foi o uso do que se convencionou 
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chamar de fade-in e fade-out. No cinema estes dois termos são usados para se 

referir ao gradativo escurecimento da imagem (fade-out) para indicar o término de 

uma sequência, e o gradativo clareamento (fade-in) de uma cena para indicar o 

início de uma sequência.  

Se essas são artimanhas utilizadas para fazer o espectador não se lembrar 

de que aquilo não é real, como explicar o fato de que a maioria dessas artimanhas 

são fenômenos completamente artificiais, não existindo nada na realidade que se 

assemelhe a eles? Podemos então, desde já, afirmar com certa propriedade que a 

noção de realismo é, antes de mais nada uma convenção. 

Daniel B. Portugal8, problematiza a objetividade da noção de realismo. Em 

seu artigo ele discorre sobre o que ele chama de “virada imagética” ocorrida no 

século XIX e nos explica como funcionam os regimes de visualidade. Motivado por 

algumas questões suscitadas por Gombrich , Portugal (2011) inicia seu discurso 

sobre a noção de realismo. A primeira questão de Gombrich (apud PORTUGAL, 

2011) é: “porque diferentes idades e diferentes países representam o mundo visível 

de maneira tão distinta?” (p. 37). Para compreender este tipo de questionamento 

basta comparar uma pintura egípcia com uma pintura ultrarrealista dos dias de hoje. 

De fato são formas bastante distintas de representar o mundo visível. 

Outra questão de Gombrich (apud PORTUGAL, 2011) é: “as pinturas (e 

fotografias) que hoje consideramos fiéis à realidade parecerão tão pouco 

convincentes para futuras gerações como a pintura egípcia para nós?” (p. 38) 

Como resposta à primeira questão, Daniel Portugal (2011) explica 

basicamente que as formas de representar o mundo visível mudam de acordo com 

os regimes de visualidade de cada época e de cada lugar. Já sobre a segunda 

questão de Gombrich (2007), Portugal (2011) é mais enfático. Ele explica que, mais 

importante que este questionamento seria perguntar se as futuras gerações 

continuariam se relacionando com as imagens com base na noção de fidelidade à 

                                                 
8
 PORTUGAL. Daniel B. O realismo entre as tecnologias da imagem e os regimes de visualidade: 

fotografia, cinema e a “virada imagética” do século XIX. In Discursos Fotográficos. Universidade 
Estadual de Londrina. Curso de especialização em Fotografia: Práxis e Discurso Fotográfico. 
Mestrado em Comunicação – Londrina – PR,v.1, n.1, jan./dez. (2005-). 
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realidade como nós fazemos hoje. Ou seja, em sua perspectiva, é possível que os 

pintores egípcios não pintavam corpos diferentes dos que pintamos hoje 

simplesmente porque eles não possuíam as mesmas técnicas de pinturas que hoje 

temos. A forma de ver o mundo era outra. Talvez se eles olhassem nossas pinturas 

ultrarrealistas não ficassem perplexos, nem tão pouco as venerasse como cópia 

perfeita da realidade. É possível mesmo que concebessem suas próprias pinturas 

mais fiéis à realidade. Assim, como é possível que, no futuro, as pessoas deixem de 

se relacionar com as imagens baseadas em critérios de fidelidade à realidade. 

Isso porque, como explica Daniel Portugal, “para que transponhamos 

estímulos em imagens coerentes, como forma, cores, etc., necessitamos de um 

aprendizado sensorial baseado na experiência empírica e em certas “regras” 

socioculturais que estruturem tais experiências. O conjunto dessas regras seriam 

então os regimes de visualidade”. (PORTUGAL, 2011. p. 36) 

Para exemplificar, ele menciona o caso da cegueira de Virgil. Baseado em 

um relato de Oliver Sacks, Portugal (2011) nos conta que, cego desde a tenra 

infância Virgil passa a enxergar com 45 anos de idade depois de se submeter a uma 

cirurgia. Como ele nunca tinha visto nada na vida, não havia memórias visuais em 

que apoiar a percepção, sendo assim, ele viu, mas o que viu não tinha qualquer 

coerência. O que ele viu deve ter sido bem parecido com a “sensação de um 

estímulo muito variado de sua retina, semelhante a diversas manchas cromáticas 

numa paleta de pintor” (SCHOPENHAUER, apud PORTUGAL, 2011, p. 36): cores e 

formas sem sentido algum. 

Trazendo essas reflexões para o universo cinematográfico poderíamos 

tentar imaginar que tipo de filme seria mais fiel à realidade: o hollywoodiano que 

desenvolveu técnicas para nos fazer esquecer que estamos dentro de uma sala de 

cinema?; O cinema soviético que, apesar de utilizar um tipo de montagem bastante 

fragmentado para criar sensações no espectador por meio dos choques de planos e 

que, por isso mesmo, pode ser considerado artificial, mas que, no entanto, retrata 

questões políticas muito mais próximas da realidade dos que os filmes do George 

Melies, por exemplo?; Os do Glauber Rocha que nega toda a influencia do cinema 
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hegemônico imperialista americano e defende a estética do lixo, subdesenvolvida?; 

ou então os do Andy Warhol que deixava a câmera parada filmando por horas sem 

critério e manipulação alguma? Existe até uma corrente que questiona se essas 

produções sem nenhum fio narrativo como as de Warhol podem ser categorizadas 

como filmes. 

Um exemplo clássico é o do filme Mágico de Oz (1939). Nele a realidade é 

retratada em preto e branco e a fantasia é colorida. Nesse caso optou-se por utilizar 

a cor como dispositivo de fuga da realidade. Graeme Turner9 diz que “[...] 

percebemos o mundo como colorido e, portanto, uma representação precisa 

também deve ser colorida [...] Mas de fato a questão nunca foi o que é real, e sim o 

que é aceito como real. E quando pela primeira vez tornou-se tecnicamente viável, a 

cor [no cinema], ao que parece, não sugeria realidade, mas o oposto” (BUSCOMBE 

apud TURNER, 1997 p. 29). Ele continua dizendo que “a cor era amplamente 

empregada em cartuns, filmes de faroeste e comédias onde a fantasia ou o 

espetáculo eram de suma importância. Assim a função da cor não era criar a ilusão 

do real, mas dar a ideia de artifício, ornamentação [...]” (TURNER, 1997, p. 30). 

Como síntese de suas ideias, Portugal (2011) afirma que “esses ‘efeitos de 

realidade’ dependem tanto da materialidade da imagem e das características 

estruturais do aparelho biológico da espécie humana quanto dos regimes de 

visualidade que permitem que o espectador veja tal materialidade como imagem e, 

acima de tudo, como imagem realista” (PORTUGAL, 2011. p. 42). 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                 
9
 TURNER, Graeme. Cinema como prática social [tradução Mauro Silva]. – São Paulo: Summus, 

1997. 
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Feito esse levantamento podemos compreender melhor o vasto campo que 

envolve essa temática. Ainda são poucos os professores que conseguem utilizar bem 

o material audiovisual sem perder o controle da aula. Mas, tomando alguns cuidados, 

vimos que é possível elaborar aulas incríveis usando filmes, dialogando com os 

alunos antes, depois e até durante a sua exibição. 

Está mais do que na hora dos educadores acordarem para a nova realidade e 

perceberem que não é mais viável uma forma de ensino que se limite à lousa, giz e 

voz; professores na frente, alunos sentados, leituras de texto impresso. Quanto mais 

insistirem em perpetuar a velha fórmula, mais problemas acumularão para si 

mesmos, pois, percebemos que os estudantes, cada vez menos se submetem a esse 

formato de aula. O resultado disso são aulas conflituosas, docentes e discentes 

desmotivados, gasto de tempo e energia de ambos. 

Existem atualmente, vários estudos que contemplam essa questão. Ouve-se 

falar de alfabetização múltipla, pois se acredita “que a linguagem escrita já não basta 

com a proliferação de tecnologias, de linguagens e de expressões. Isso implica 

alfabetizar os estudantes para que sejam capazes de elaborar suas próprias 

comunicações, com suas distintas linguagens, com distintas lógicas de articulação” 

(HAMZE apud Guillermo Orozco Gómez, 2010, educador.brasilescola) 

Em tempos em que se fala de “alfabetização para múltiplas linguagens” é de 

enorme pobreza utilizar filmes somente como ilustração de histórias que poderiam ser 

contadas oralmente. Compreender as peculiaridades do processo de alfabetização 

visual em comparação com o processo da alfabetização textual; reconhecer a obra 

cinematográfica como um recorte de realidade, construído pelo olhar subjetivo de 

quem a produziu; ter a consciência de que um filme histórico, assim como qualquer 

obra ideológica, pode ocultar contradições por meio da manipulação dos elementos 

cinematográficos que definem seu estilo e compõem sua estética; compreender a 

incessante busca pelo realismo e, acima de tudo, compreender que as noções de 

realismo são convenções e construções sócio-culturais, enfim, são questões de 

extrema importância para quem pretende trabalhar filmes em sala de aula, sobretudo 

em aulas de Sociologia. Um filme, tanto mais útil é como material didático, quanto 
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mais o educador consegue explorar a obra em consonância com os pressupostos 

acima mencionados. 
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