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RESUMO

Realizamos neste estudo uma análise sobre a história do Brasil representada no cinema, tendo como
referência a lista “30 filmes para você estudar história do Brasil”, da publicação online Guia do Estudante.
Nossa pesquisa teve como principal objetivo evidenciar os períodos históricos que mais ganham destaque na
lista, observando se o início do século XX é o mais compreendido nestas produções – trazendo como
comparação os trabalhos de Bontempi Júnior (1995) e Nascimento (2003), que refletem sobre os principais
períodos históricos recorrentes nas pesquisas de História da Educação no Brasil. Verificar se a produção de
filmes nacionais, dos indicados pela publicação, também utiliza de um recorte temporal específico – como os
trabalhos acadêmicos – contribui para pensarmos a ligação entre arte e ciência na promoção das discussões
sobre a formação da sociedade brasileira.
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ABSTRACT

We performed in this study, an analysis of the Brazil history represented in cinema, with reference to the list
of "30 movies for you study the Brazil history," by online publication Student Guide. The main objective of our
researche was, the historical periods that most are rated in the list, keeping if early twentieth century is the
most understood in these productions - bringing as comparation, the Bontempi Júnior (1995) and Nascimento
(2003) works, that reflect applicants on the main historical periods in the brasilian history of educational
researches. Verify if the production of national films, indicated by the publication, also uses a specific time
frame - as academic papers - contributes to thinking us, the union between art and science in the promotion
of discussions on the brazilian society formation
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Introdução

A historiografia da Educação Brasileira, durante a década de 1990 e 2000, promoveu novos debates acerca
dos objetos e sujeitos de estudo referentes à História da Educação. Bontempi Júnior (1995) e Nascimento
(2003) refletem sobre as produções acadêmicas dessa área de estudo no Brasil, concordando que o foco das
pesquisas centrava-se sobre o século XX, em especial a década de 1930.

Com a publicação de “A Cultura Brasileira”, na década de 1940, Fernando de Azevedo tornou-se um marco
referencial (TOLEDO, 1995) para os estudos posteriores relativos à História da Educação, criando-se a
chamada “matriz azevediana”, como descrevem Oliveira, Santana, Pereira e Paixão (2010):

[...] a força da obra de Fernando de Azevedo (1894-1974), no campo do
pensamento educacional brasileiro, projeta sua sombra até mesmo no universo
disponível de escolha de períodos, razão por que há tão poucos trabalhos – pelo
menos os produzidos nos Programas de Pós-Graduação entre 1972 e 1988 –
relativos às épocas que não são privilegiadas em A Cultura Brasileira (1942), como a
pombalina. Desse modo, a expressão “matriz azevediana” refere-se à influência
exercida pela interpretação de Fernando de Azevedo na historiografia educacional
brasileira (p. 50).

Ao fazer parte do Censo de 1940 e 1950, sendo difundida e legitimada no Brasil e no exterior, ganhando o
“status de interpretação oficial” (TOLEDO, 1995, p. 165), a obra obteve uma ampla aceitação de historiadores
da época. Desse modo, houve o que poderíamos chamar talvez de hiato na pesquisa historiográfica no Brasil
até fins da década de 1980, referente a períodos anteriores ao século XX.

Não convêm aqui abordar com mais ênfase a questão indicada no parágrafo anterior. Salientamos que nosso
objetivo refere-se a descrever “30 filmes para você estudar história do Brasil”, indicação de Guilherme Dearo
(2011), encontrada na publicação Guia do Estudante[3].

Será realizada uma breve análise sobre a lista, disponível na página da publicação na internet[4], objetivando
entrever quais os períodos históricos mais contemplados nas produções cinematográficas indicadas por ela, e
observar se o início do século XX, conforme as produções acadêmicas da pesquisa de Bontempi Júnior (1995)
e Nascimento (2003), também é o que ganha maior destaque nestas produções.

Verificar se a produção de filmes nacionais – dos indicados pela publicação – também utiliza de uma
“delimitação temporal recorrente na historiografia da educação brasileira” (NASCIMENTO, 2003, p. 65)
contribui para pensarmos a ligação entre arte e ciência na promoção das discussões sobre a formação da
sociedade brasileira.

O cinema no Brasil na década de 1930: uma breve contextualização

A relação entre o cinema e a educação, ou melhor, o cinema como recurso pedagógico no processo de ensino,
teve grande impulso com a criação, em 1937, do Instituto Nacional do Cinema Educativo, pela Lei n. 378, de
13 de janeiro de 1937, órgão ligado ao Ministério da Educação e Saúde Pública (NASCIMENTO, 2008).

Este órgão deveria, além de produzir e distribuir filmes educativos, promover e orientar a utilização do cinema
no ensino, no entanto, sua utilização tinha menos um viés metodológico do que uma orientação política

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/pesquisando_a_historia_do_brasil_no_cinema_os_principais_periodos.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



definida pelo governo contemporâneo.

Diante da perspectiva política assumida pelo governo Vargas, que pretendia difundir a ideia de unidade
nacional, “o cinema torna-se um veículo privilegiado não só para educar, como também para construir uma
nação e uma raça” (LINO, 2007, p. 166). “Em outras palavras, o papel educativo do cinema está diretamente
ligado à integração nacional e à centralização administrativa” (LINO, 2007, p. 166).

Essa breve contextualização foi desenvolvida para deixar claro que não se pode pensar a produção
cinematográfica como distante de seu tempo ou livre de escolhas e decisões políticas de seus autores ou do
Estado. Sua narrativa transmite uma posição ideológica. Posição esta, em certos casos, bastante clara; outras
vezes, implícita.

A lista de filme da publicação Guia do Estudante

A lista dos trinta filmes para estudar a história do Brasil, disponível no site da publicação Guia do Estudante,
vem separada por períodos ou acontecimentos históricos de grande impacto para a formação da sociedade
brasileira, como descritos no quadro a seguir[5]:

PERÍODO/MARCO HISTÓRICO FILMES

Descobrimento do Brasil / Período
colonial do século 16

“Caramuru - A Invenção do Brasil” (2001, de Guel
Arraes);

“A Missão” (The Mission, 1986, de Roland Joffé);

“Desmundo” (2002, de Alain Fresnot);

“Como Era Gostoso o Meu Francês” (1971, de
Nelson Pereira dos Santos);

“Hans Staden” (1999, dirigido por Luiz Alberto
Pereira); e

“República Guarani” (1981, de Sylvio Back).

Brasil Colônia

“Carlota Joaquina - Princesa do Brasil” (1995, de
Carla Camurati);

“Xica da Silva” (1976, de Carlos Diegues);

“Tiradentes, o filme” (1999, de Oswaldo Cadeira);

“Independência ou Morte” (1972, de Carlos
Coimbra);

“Os Inconfidentes” (1972, de Joaquim Pedro de
Andrade); e

“Quilombo” (1984, de Carlos Diegues).

Reinado “Mauá, o Imperador e o Rei” (1999, de Sérgio
Rezende).

Guerra do Paraguai “Netto Perde Sua Alma” (2001, de Tabajaras Ruas
e Beto Souza).
“Policarpo Quaresma, Herói do Brasil” (1998, de
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República da Espada Paulo Thiago).

Imigração japonesa “Gaijin - Os Caminhos da Liberdade” (1980, de
Tizuka Yamasaki).

Começo do século 20 “Eternamente Pagu” (1987, de Norma Bengell).

Estado Novo e Era Vargas
“Olga” (2004, de Jayme Monjardim);
“Lamarca” (1994, de Sérgio Rezende);
“Memórias do Cárcere” (1984, de Nelson Pereira
dos Santos).

Ditadura Militar

“Jango” (1984, de Sílvio Tendler);
“O Que É Isso, Companheiro?
” (1997, de Bruno Barreto);

“Bye Bye, Brasil” (1979, de Carlos Diegues);

“Pra Frente, Brasil” (1982, de Roberto Farias);

“Cidadão Boilesen” (2009, de Chaim Litewski);

“Hércules 56” (2006, de Silvio Da-Rin);

“Cabra Marcado Para Morrer” (1985, de Eduardo
Coutinho);

“O Bom Burguês” (1979, de Oswaldo Caldeira);

“Batismo de Sangue” (2006, de Helvecio Ratton);

“Zuzu Angel” (2006, de Sérgio Rezende).

Dos trinta filmes descritos acima, percebemos uma preponderância de produções a respeito do período da
Ditadura Militar no Brasil – são dez filmes indicados. O marco/período Descobrimento do Brasil /
Período colonial do século 16 e o Brasil Colônia aparece na lista com seis produções cada,
figurando como segundos colocados. Já o Estado Novo e Era Vargas somam três filmes. Os demais
– Reinado, Guerra do Paraguai, República da Espada, Imigração japonesa e Começo do século 20
são representados apenas uma vez.

PERÍODO/MARCO HISTÓRICO PROPORÇÃO NA LISTA
Ditadura Militar 10
Descobrimento do Brasil /

Período colonial do século 16
06

Brasil Colônia 06
Estado Novo e Era Vargas 03
Reinado 01
Guerra do Paraguai 01
República da Espada 01
Imigração japonesa 01
Começo do século 20 01
TOTAL 30
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Se considerarmos o Estado Novo e Era Vargas e a Imigração Japonesa como parte integrante do
Começo do século 20, temos então um acréscimo de mais dois filmes, totalizando cinco. Da mesma forma,
se compreendermos a Guerra do Paraguai juntamente com o Reinado, tem-se o acréscimo de mais uma
película, totalizando dois. Assim como o Brasil Colônia, se integrado ao Descobrimento do Brasil /
Período colonial do século 16, tem-se a totalidade de doze filmes, figurando em primeiro lugar na
lista.

PERÍODO/MARCO HISTÓRICO PROPORÇÃO NA LISTA
Descobrimento do Brasil / Período colonial do
século 16 12

Ditadura Militar 10
Começo do século 20 05
Reinado 02
República da Espada 01
TOTAL 30

Em relação ao número de produções que compreendem o século XX (Ditadura Militar e Começo do século
20), tendo como parâmetro o quadro indicado, e tomando como comparação a pesquisa de Bontempi Júnior
(1995) a respeito das produções na História da Educação centrada no início do século citado, temos:

PERÍODO HISTÓRICO PROPORÇÃO NA LISTA
Séculos anteriores 15
Século XX 15
TOTAL 30

Ou seja, diferentemente do que aconteceu nas pesquisas historiográficas no Brasil a respeito da História da
Educação, houve um equilíbrio das produções veiculadas pelo cinema, pelo menos na lista indicada para se
estudar a história brasileira.

Vejamos agora a quantidade de filmes por década de produção:

DÉCADAS PROPORÇÃO NA LISTA
1970 06
1980 09
1990 07
2000 08
TOTAL 30

Percebe-se, ao fazer a leitura do quadro, que a partir da década de 1970 (à guisa de comparação não há
indicações de filmes produzidos antes desse período na lista) também há um equilíbrio em relação aos dados
anteriores.

Algumas considerações

Não foi pretensão deste trabalho indicar a qualidade da produção dos filmes recomendados pela Guia do
Estudante, nem tampouco analisar o conteúdo das obras ou fazer juízo de valor sobre seus autores. Também
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não foi realizada uma pesquisa sobre a distribuição, exibição e apropriação do público pelos filmes.

Sabemos da relevância de contextualizar historicamente os filmes conforme os aspectos sociais, econômicos e
culturais de sua época. No entanto, muito diferentemente de Thompson (1981) que exemplifica a construção
de um trabalho crítico, não houve o intuito de analisar os autores e suas criaturas.

Esta é uma reflexão que não cabe aqui, porque demandaria muito tempo de estudo e mais aprofundamento
teórico. Deve-se ressaltar que não se trata de um trabalho analítico sobre os trinta filmes indicados pela
publicação para estudar a história do Brasil.

Deixamos claro que a comparação apresentada neste estudo não pretende constituir dados historiográficos
fechados. Nosso propósito foi o de fazer uma relação entre alguns dados de pesquisas da História da
Educação brasileira e dados colhidos na publicação Guia do Estudante.

Para que esta pesquisa ganhe mais expressividade, será interessante pesquisar as produções
cinematográficas no mesmo período proposto, por exemplo, por Bontempi Júnior (1995) em relação à sua
pesquisa (1972-1988). Fica a ideia para, talvez, em outro momento se efetuar tamanha investigação.
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