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RESUMO 

 

 

A partir das perspectivas da Ciência da Informação e da Arquivologia, podemos 

considerar um filme como um documento audiovisual que registra informações orgânicas, 

ou seja, informações que se inter-relacionam com o seu contexto de produção e com outras 

informações produzidas neste mesmo contexto. O objetivo desta pesquisa é apresentar uma 

reflexão acerca da análise de filmes, sendo esta feita a partir da proposta da história 

cultural das imagens, como também das propostas oferecidas pela consciência 

hermenêutica de Gadamer. O papel do profissional da informação diante do filme a ser 

analisado é um dos focos da pesquisa, considerando que existe uma rede sócio/cultural que 

é indissociável a ele e que, como consequência, influencia em suas análises. Pensamos no 

filme como uma fonte de informação dentro do campo historiográfico. Por isso precisamos 

compreender o filme enquanto fonte histórica e o papel que o profissional da informação 

representa na interpretação dessa fonte. Buscamos, nesta pesquisa, uma contribuição para a 

Ciência da Informação, priorizando estudar o analista diante do objeto/informação/fonte a 

ser trabalhada que, neste caso, é o filme.  

 

Palavras-chave: Análise de filmes; Hermenêutica; Hans-Georg Gadamer; Documento 

imagético; Hermenêutica filosófica. 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this survey is to present a reflection about the films analisys, 

what is done prior to the propousal of the images culture history as that ones oferred by the 

Gamer hermeneutic conscience. The information profissional hole facing the film to be 

analised is one of the survey focus considering the existence of a culture/social network 

which is not connected to him and futhermore influence on his analisys. We think about 

the film as a information source inside the historiographic field. We also need to 

understand that the film as a historical source and what represents the  information 

profissional hole in the compreension of this source. We search, in this survey, for the 

 contribution to the information science, priorizing the analist study facing the 

information/source/objective to be worked which is, in this case, the film. 

 

Keywords: Film analysis; Hermeneutic; Hans-Georg Gadamer; Image Document; 

Philosophic hermeneutic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde suas origens, enquanto conhecimento científico, a ciência da Informação 

sempre considera os avanços alcançados pela tecnologia da informação. Percebemos que a 

atuação do profissional da informação depende, muitas vezes, do aparato tecnológico que 

permite o desenvolvimento das atividades informacionais, seja no âmbito dos produtos e 

serviços oferecidos, seja pela atuação diante da complexa rede de usuários existentes em 

um ambiente de informação. 

Mas, a nosso ver, o desenvolvimento tecnológico associado à área da Ciência da 

Informação contribui para a eficácia dos serviços oferecidos. Porém, papel do analista da 

informação, e não somente a tecnologia, será determinante para o desenvolvimento de um 

serviço de informação eficiente. O uso da tecnologia é uma contribuição importantíssima, 

mas o conhecimento do analista é um diferencial. 

Buscamos, nesta pesquisa, uma contribuição para a nossa área de pesquisa, 

priorizando estudar o analista da informação
1
 e o seu papel diante do objeto/informação a 

ser trabalhada que, no nosso caso, é o filme.  

O objetivo priorizado é apresentar uma reflexão acerca da análise de filmes, sendo 

esta feita a partir da proposta da história cultural das imagens, como também das propostas 

oferecidas pela consciência hermenêutica de Gadamer.  

Vale ressaltar que nós não estamos adaptando um método utilizado para a 

interpretação de textos nas análises de filmes, mas sim utilizando da reflexão do autor para 

discutirmos a complexidade existente no processo da análise fílmica. Poderíamos ter 

escolhido métodos dos mais variados, como a abordagem da história da arte, da psicanálise 

ou do estruturalismo (semiótica), mas acreditamos que as ideias apresentadas por Gadamer 

elucidam alguns pontos obscuros que persistem na análise de filmes. 

Partindo da perspectiva de que necessitamos conhecer o grupo de usuários que 

buscam acesso às informações fílmicas, pensamos, de forma hipotética, um possível grupo 

de usuários que são pesquisadores no âmbito da história e se utilizam de filmes em suas 

pesquisas, a partir dos diversos enfoques historiográficos existentes em seu domínio. 

                                                 
1
 Precisamos esclarecer que chamamos de analista da informação o profissional que atua em um ambiente de 

informação e atuando com informações provenientes de diversos campos do conhecimento. No nosso caso, 

sob a perspectiva desta pesquisa, o profissional da informação será aquele que indexa e analisa o conteúdo e 

as informações provenientes de um filme. Nesta pesquisa iremos nos referir ao profissional da informação 

somente como “analista”. Quando utilizamos o termo “analista/leitor” buscamos uma relação entre o papel 

do analista da informação e o papel do leitor que foi desenvolvido por Gadamer ao longo de suas obras. 
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Desta forma, analisamos um filme a partir da ótica de que ele é uma fonte 

informacional dentro do campo historiográfico. Para isso precisamos compreender o filme 

enquanto fonte histórica e o papel que o analista representa na interpretação dessa fonte. 

Essa relação faz com que consigamos inserir esta perspectiva dentro da área da Ciência da 

Informação. 

A problemática desenvolvida nesta pesquisa surgiu da prática arquivística. O 

trabalho em um acervo de filmes envolvia tanto a perspectiva de análise de filmes proposta 

pela arquivologia, baseada nas normas de descrição, como também a perspectiva da 

história, baseada principalmente na análise de conteúdos voltados para o acesso aos 

historiadores. A partir da prática surgiu a pergunta: como podemos aprimorar o processo 

de análise de filmes no âmbito da organização e representação da informação, 

considerando a natureza e as características inerentes aos serviços de informação que 

visam à organização de grandes estoques de informação (grandes acervos)?  

Poderíamos apresentar como resposta a esta pergunta algumas metodologias tanto 

da área da Ciência da Informação como de outras áreas do conhecimento, mas o nosso 

objetivo principal é compreender, sob a luz da teoria de Hans-Georg Gadamer, a 

importância do conhecimento de informações além do filme para a análise do mesmo e a 

possibilidade de aplicá-los na análise fílmica em serviços de informação para a sua 

recuperação. 

Em um ambiente de informação percebemos que para a análise de um filme faz-se 

necessário o conhecimento de informações que extrapolam aquelas que estão registradas 

no mesmo. Essas informações podem ser provenientes de lugares distintos e, nesta 

pesquisa, apontaremos três pontos específicos de proveniência: 

a) No contexto de produção do filme. Neste ponto estamos relacionando o 

filme com outros documentos que foram gerados para a sua produção. 

Podem ser os documentos de produção, tais como o roteiro e os planos (de 

reparação, de filmagem, de finalização), como também os de pós-produção, 

tais como trailers e cartazes.  

b) No contexto sócio-histórico de produção do filme. Neste ponto estamos 

analisando o contexto social em que o filme foi produzido, ou seja, análise 

espaço-temporal. Somente entenderemos este item se pensarmos o filme 

enquanto um documento. Todo documento é marcado pelo seu contexto 

de produção e isso não será diferente com o filme. Mesmo que o filme 
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retrate um período que não é contemporâneo de sua produção ele será sempre 

uma representação (interpretação) que reflete a sua época. 

c) No próprio analista/indexador. O analista deve ser considerado quando 

falamos em análise de filmes. Mesmo tendo um modelo de indexação, 

definido pela política de indexação da instituição, uma análise sempre 

será interpretativa. Desta forma o analista torna-se uma peça fundamental 

para a análise da informação. 

Nesta pesquisa analisaremos as três dimensões em que se encontram informações 

que vão além das contidas no filme para aprimorar seu processo de análise. Esses três 

ambientes inspiram o desenvolvimento dos objetivos específicos desta pesquisa: 

a) Em um primeiro momento, é de extrema importância elucidar o que é a 

análise de filmes e, principalmente, com qual tipo de análise de filmes 

estamos trabalhando, já que áreas diferentes discutem a questão da análise de 

filmes de formas distintas. As leituras estarão focadas no âmbito da Ciência da 

Informação e da Comunicação. 

b) Posteriormente, faz-se necessário o entendimento do filme enquanto 

documento. Somente nesta perspectiva podemos conhecer o contexto sócio-

histórico de produção do filme. Avançaremos com leituras na área da teoria da 

história, abordando a historicidade do conceito de documento, além de como o 

filme adquiriu status de fonte informacional. 

c) E, por fim, analisar e relacionar com a nossa pesquisa a questão da mediação 

sob a ótica de Hans-Georg Gadamer, que envolve diretamente o papel do 

analista na análise do filme, principalmente quando o autor traz à nossa visão 

a questão do repertório cultural (tradição) no qual o nosso analista está 

inserido. 

O desenvolvimento desta pesquisa faz-se importante por dois motivos principais. 

O primeiro se refere à necessidade de estudos no âmbito da organização e representação 

do conhecimento que desenvolva pesquisas relacionadas à análise e interpretação de 

filmes. No âmbito do processo de representação documentária, a grande maioria das 

pesquisas está inserida na área da tradução da informação contida nos filmes em uma 

linguagem documentária, que possibilite à inclusão dessas informações em um Sistema de 

Representação de Informações (SRI).  
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O segundo ponto envolve a questão da interdisciplinaridade que é intrínseca à 

Ciência da Informação, ou seja, a troca de conhecimentos e o estabelecimento de uma 

relação desta com outras áreas. Por isso, nesta pesquisa, é marcante a presença de autores 

de outras áreas, como a Filosofia e a História, buscando uma forma de abrir os horizontes 

para além do comum e agregar conhecimentos que possam contribuir sempre para a nossa 

área. 

Este trabalho caracteriza-se como pesquisa de mestrado em Ciência da 

Informação que, por sua vez, será dividido em três seções principais. Na primeira parte, 

basearemos nossos estudos em dois grandes pontos: a apresentação de uma pesquisa 

bibliográfica resultante de uma revisão bibliográfica feita a partir de sites de revistas 

especializadas na área da Ciência da Informação, como também em sites que dão acesso 

aos bancos de teses e dissertações de três Universidades brasileiras: Universidade Federal 

Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de São Paulo, com o 

único objetivo de apresentar (mesmo de forma sucinta) a baixa produção de pesquisas na 

temática desenvolvida. 

A segunda parte envolve a questão da análise de filmes em outros campos de 

conhecimento, vinculando essas leituras aquelas da área da Ciência da Informação, 

buscando uma apresentação sobre o tema trabalhado. Utilizaremos como base autores da 

área da Ciência da Informação que trabalham com o ato da indexação e o papel do 

indexador, como Lancaster (2004), ou ainda Capurro (2003) que se debruça sobre o uso da 

metodologia hermenêutica na Ciência da Informação e também Cordeiro (2000) que 

apresenta a análise de filmes dentro da perspectiva da Ciência da Informação. 

Na segunda seção, iremos abordar o filme como uma fonte informacional para a 

História. Para isso, iremos trabalhar com autores de outras áreas do conhecimento, como 

Jacques Le Goff (2003) e sua perspectiva sobre o caráter monumental do documento, Peter 

Burke (2001) com uma análise sobre os três principais olhares sobre a análise de imagens 

no campo da historiografia e Michel Foucault (2009) realizando uma releitura sobre o 

papel dos documentos para a historiografia. 

Na terceira e última seção desenvolveremos a análise das obras de Hans-Georg 

Gadamer, realizando uma associação com o papel do analista da informação. O aporte 

teórico principal para a temática são as próprias obras do filósofo, assim como alguns 

autores que analisaram suas obras. Para exemplificarmos o que discutimos, buscamos 

observar alguns filmes institucionais produzidos pelo Serviço de Proteção aos Índios que 
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estão custodiados pelo Museu do Índio, localizado no Rio de Janeiro. As informações 

relacionadas aos filmes que utilizamos como exemplo foram retiradas da base de dados 

com acesso online do Museu do Índio
2
.  

A metodologia utilizada partirá da análise bibliográfica dos autores citados acima, 

realizando as associações devidas com o nosso objetivo, como também com a nossa 

problemática. Além da referida análise da obra de Gadamer com as perspectivas da Ciência 

da Informação, diante da análise de filmes institucionais
3
. 

Vale ressaltar que os documentos audiovisuais podem ser relevantes para a 

pesquisa do usuário refletindo, em alguns casos, a memória nacional. O arquivo que 

custodia acervo audiovisual é riquíssimo, já que gerencia documentos com diversos tipos 

de informação e muitas possibilidades de pesquisa. Cabem a essas instituições, como 

também as instituições produtoras de documentos fílmicos, estabelecem políticas de 

produção das informações, como também de acesso, que contemplem as especificidades 

desses acervos, não somente no âmbito do suporte, como também no âmbito do conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 A base de dados e as informações referentes ao seu acervo do Museu do Índio encontram-se disponíveis em 

<base2.museudoindio.gov.br> 
3
 Para esta pesquisa consideramos filmes institucionais filmes produzidos por uma instituição, em um 

determinado período, que registra as atividades da mesma. 
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2 O FILME EM AMBIENTES INFORMACIONAIS 

 

 

O cinema implantou-se de tal modo  

em nossos costumes, em nossa existência,  

que já não sabemos se as dores são verdadeiras  

e as alegrias reais ou se elas não são apenas  

uma encenação espreitada pela objetiva. 

Autor desconhecido, 1914 

 

Nos últimos tempos, presenciamos os questionamentos de diversas áreas ao 

modelo de ciência predominante, adquirindo novas facetas que vão além da convencional. 

E, consequentemente, a emergência de novos paradigmas que irão nortear o pensamento 

científico.  

Vimos que as disciplinas já estabelecidas se abrem a novos pensamentos e novas 

disciplinas buscam se estabelecer no campo, que denominamos de científico. Uma nova 

feição de ciência se forma com olhares voltados às ideias de trans e multidisciplinaridades, 

valorizando a troca de saberes e de experiência entre disciplinas e construindo uma espécie 

de dialética do conhecimento. 

As disciplinas mais recentes estão integradas às perguntas que emergem das 

necessidades contemporâneas de consumo – seja de rapidez, de acesso, de precisão - e, por 

terem a interdisciplinaridade como essência, não conseguem se integrar às partições do 

campo científico já estabelecidos.  

É sob esta ótica que entendemos a Ciência da Informação, devido à 

heterogeneidade e complexidade intrínsecas ao seu objeto de estudo, a informação, como 

também por ter como característica intrínseca a interdisciplinaridade (SARACEVIC, 

1995). 

Se analisarmos a história da Ciência da Informação, percebemos que a disciplina 

se fez em torno de fundamentos das Ciências Documentais e da Biblioteconomia. A partir 

de um artigo de Hjorland e Albrechetsen (1995) podemos dividir a história da Ciência da 

Informação em três enfoques diferentes. 

O primeiro enfoque trata a Ciência da Informação conforme a teoria matemática 

de Shennon e Weaver (1975), e é caracterizada pela análise dos processos elétricos das 

trocas de sinais. O segundo é marcado pelos trabalhos de Solla Price (1976), no qual 

aproximou a Ciência da Informação à sociologia da ciência, enfocando nos estudos 

voltados para a bibliometria e cientometria. 
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A terceira e última fase, que estaria em voga até os dias atuais, encontramos 

expoentes como Belkin, Wersig e Hjorland. Sua abordagem preocupa-se com os problemas 

discutidos a partir das ciências sociais, tornando o usuário uma peça chave para a 

construção de um sistema de informação. Entendemos que o usuário passa a ser visto como 

ator social. Não é mais um mero receptor de informações, tendo o papel primordial na 

compreensão/reprocessamento da informação recebida. 

Segundo Capurro (2003) a Ciência da Informação passa, ao longo de sua história, 

por algumas crises de paradigma. A Ciência da informação nasce em meados do século 

XX marcada pelo paradigma físico, posteriormente é substituído pelo paradigma cognitivo 

e sofrendo influências, já no período mais recente, de um paradigma cognitivo-social. 

Minha tese é que a ciência da informação nasce em meados do século XX com 

um paradigma físico, questionado por um enfoque cognitivo idealista e 

individualista, sendo este por sua vez substituído por um paradigma pragmático e 

social ou, para tomar um famoso conceito cunhado por Jesse Shera e sua 

colaboradora Margaret Egan em  meados do século passado e analisado em 

profundidade por Alvin Goldman, por uma ‘epistemologia social’ (social 

epistemology), mas agora de corte tecnológico digital. (CAPURRO, 2003, p.22) 

 

Para Capurro (2003), o paradigma físico é marcado pela teoria da recuperação da 

informação. Em sua essência, o paradigma físico postula que há um objeto físico que deve 

ser transferido a um emissor. Apontando a importância da teoria desenvolvida por Shannon 

e Weaver, Capurro afirma que esse objeto físico era conhecido como mensagem ou sinais e 

que precisariam de condições ideais para a transmissão da mensagem. 

Essa teoria, tomada como modelo na ciência da informação, implica numa 

analogia entre a veiculação física de um sinal e a transmissão de uma mensagem, 

cujos aspectos semânticos e pragmáticos intimamente relacionados ao uso diário 

do termo informação são explicitamente descartados por Shannon (CAPURRO, 

2003, p.23). 

 

O segundo paradigma, o cognitivo, é baseado na ideia de que há um sujeito 

cognoscente, o usuário, que será transformado pela informação recebida. Assim, 

perspectiva permanece cognitiva no sentido de que se trata de ver de que forma 

os processos informativos transformam ou não o usuário, entendido em primeiro 

lugar como sujeito cognoscente possuidor de “modelos mentais” do “mundo 

exterior” que são transformados durante o processo informacional (CAPURRO, 

2003, p.23). 

 

O terceiro paradigma apresentado por Capurro é o paradigma social que é 

marcado pelas ideias de Frohmann. Segundo o autor, a grande crítica que Frohmann realiza 

sobre o paradigma cognitivo é que este considera o usuário fora de uma estrutura social, ou 

seja, deixa de lado os condicionamentos sociais e materiais do existir humano. Desta 

forma, 
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o ponto de vista cognitivo relega os processos sociais de produção, distribuição, 

intercâmbio e consumo de informação a um nível numênico, indicado somente 

por seus efeitos nas representações de geradores de imagens atomizadas. A 

construção social dos processos informativos, ou seja, a constituição social das 

‘necessidades dos usuários’, dos ‘arquivos de conhecimentos’ e dos esquemas de 

produção, transmissão, distribuição e consumo de imagens, exclui-se, pois, da 

teoria da biblioteconomia e da ciência da informação (FROHMANN Apud 

CAPURRO, 2003, p.24). 

 

Mas, estamos falando da história da Ciência da Informação para mostrar como a 

nova perspectiva, apontada tanto por Saracevic (1995) quanto por Capurro (2003), nos é 

importante. Ao analisá-las percebemos que estamos inseridos dentro dessa terceira 

perspectiva já que levamos em consideração o papel do usuário diante da informação 

recuperada, como também sua inserção dentro de suas redes sociais. E iremos além. 

Também consideramos o analista como pertencente a uma rede social que é 

indissociável a ele e que influencia em suas análises. É essa hipótese que irá permear 

toda a discussão desenvolvida nessa pesquisa. 

Após esta apresentação, iremos nessa seção discutir, de forma breve, o que é um 

filme e como este é visto dentro da Ciência da Informação. A interface será com pesquisas 

realizadas no Brasil que têm como temática o uso dos filmes a partir de seu potencial 

fílmico, como também a análise dos mesmos a partir de diversas perspectivas.  

 

2.1 OFILME E A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

O advento do cinema, no início do século XX, foi um marco na história mundial 

recente. Seu desenvolvimento gerou implicações em diversas áreas do conhecimento, cada 

qual transformando o cinema em seu objeto de estudo e, consequentemente, olhando-o de 

uma forma diferenciada (KORNIS, 1992). 

 O cinema pode ser visto como uma expressão artística no qual há o uso de 

diversas técnicas para produzir uma obra audiovisual. Também pode ser interpretado como 

indústria cultural, enfocando sua grande capacidade de mobilização de capital e de 

consumo mercadológico (FERRO, 2010). Mas, existe outra forma de perceber o fenômeno 

do cinema e é esta em que esta pesquisa se apoia. 

Esta terceira perspectiva entende o cinema como um meio de exportar modelos 

culturais, padrões de vida, moda, ideologia, ou seja, exportar informações sociais, 

históricas, econômicas, políticas para qualquer lugar, tempo e indivíduo que esteja 

habilmente capacitado para receber tais mensagens. 
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Essa exportação de produtos ocorre desde a expansão do cinema. A diminuição 

das fronteiras e dos espaços e o aumento da capacidade de trocar informações que diversas 

partes do mundo adquiriam facilitaram o aumento do consumo, mas não podemos nos 

limitar a isso. Observamos que desde o crescimento das principais indústrias 

cinematográficas vemos a utilização do cinema como veículo de massa de exportação de 

produtos (KORNIS, 1992). 

Um exemplo a que podemos nos remeter é a expansão do estilo de vida e políticas 

norte-americanas no entre guerras. Principalmente durante a década de 40 do século XX, o 

Brasil, assim como a América Latina, viu a inserção dos Estados Unidos em seu território 

de muitas formas. Segundo Tota (2000) o “bombardeio ideológico” veio principalmente 

por meio da maciça propaganda feita através de grandes veículos de comunicação da 

época, como o rádio, a revista e o cinema.  

O cinema foi um dos meios de comunicação de massa que exportou para o Brasil 

o American Way of Life
4
. O consumo e o “progresso” estavam à disposição de todos os 

brasileiros desde que fosse pela via norte-americana. E o cinema abriu as portas para que 

consumíssemos de forma mais rápida e eficaz os produtos estadunidenses (TOTA, 2000). 

Segundo Kornis (1992), o impacto causado pelo cinema na sociedade do século 

XX não pode ser ignorado. O cinema faz parte das artes de massa que surgem em 

detrimento das artes originalmente de elite. Desta forma os “produtos” inseridos na arte do 

cinema atingem um número maior de espectadores do que dos outros tipos de arte 

elitizadas. “Como objeto industrial, essencialmente, reproduzível e destinável às massas, o 

cinema revolucionou o sistema da arte, da produção à difusão” (KORNIS, 1992, p.237). 

Mas, a importância adquirida pelo cinema se expandiu e penetrou no 

conhecimento científico como fonte informacional. Cada área do conhecimento pode 

transformar o filme em objeto de estudo e tratá-lo de forma diferenciada, de acordo com as 

perspectivas de cada área. 

Pensando a partir das perspectivas da Ciência da Informação e da Arquivologia, 

um filme é um documento audiovisual que registra informações orgânicas, ou seja, 

informações que se inter-relacionam com o seu contexto de produção e com outras 

informações produzidas neste mesmo contexto (SILVA, 2006).  

                                                 
4
 Expressão muito utilizada pela mídia durante a Guerra Fria. Refere-se a um estilo de vida característico dos 

estadunidenses e buscava mostrar as diferenças da qualidade entre as populações dos blocos capitalista e 

socialista. Neste momento, a cultura popular estadunidense abraçava a ideia de que qualquer indivíduo, 

independente das circunstâncias de sua vida no passado, poderia aumentar significativamente a qualidade de 

sua vida no futuro através de determinação, do trabalho duro e de conhecimento. 
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Não podemos esquecer que o filme também é um conjunto de informações 

dispostas em diferentes linguagens: visual, verbal, sonora etc. Essas informações se 

mesclam e transmitem mensagens que devem ser decodificadas pelo receptor. E este só irá 

compreendê-la se conhecer os códigos culturais no qual aquele filme está inserido 

(BURKE, 2004). Trataremos desde assunto na próxima seção. 

O filme é um produto. É o resultado de uma ação, o ato de produzir um 

filme. É o fim de uma atividade que está inserida dentro de algum objetivo. Quando 

assistimos a um filme não imaginamos sua concepção. Para a grande maioria dos 

espectadores o filme surge na “naturalidade” do cinema, onde só percebemos o trabalho 

das pessoas na pós-produção - divulgação, exibição e comercialização das cópias – não nos 

atentando à forma em que é concebido. 

 O filme surge a partir de atividades pré-determinadas, onde cada um daqueles 

que participou de sua produção exerce uma função ligada ao objetivo final: a criação do 

filme. Se pararmos para refletir, vemos que a concepção do filme é igual à de qualquer 

outro documento: atividade pré-determinadas, registro dessas atividades, objetivos, 

escolhas e intenções. 

Sob esse aspecto, o documento fílmico deve ser entendido como qualquer outro 

documento: fruto de uma produção, de uma intencionalidade, inserido em um determinado 

contexto. O filme é um conjunto de imagens, sons, textos articulados entre si e 

compreendidos a partir de um determinado sentido, para apresentar um fato, contar uma 

história. 

Para representar o mundo é preciso um contexto que torne possível elaborar e 

interpretar a realidade. Obrigatoriamente, um modelo organiza a percepção, só 

assim as coisas são conhecidas. As coisas representadas não explicam a imagem, 

ela é aquilo que a invoca. A lógica da imagem exige que sua representação seja 

feita a partir desse esquema, que reformula a experiência visual. A imagem 

adquire, aí sim, a capacidade de contar um fato (BRASIL, 2005, p.3). 

 

A imagem torna-se a representação de uma realidade: a realidade apresentada 

pelo filme. Isso não significa que não existam outras realidades do fato apresentado no 

filme. Essa é uma das polêmicas ao entendermos o filme como um documento. Deve-se 

encarar o documento fílmico como uma construção de uma verdade e não como a verdade 

propriamente dita. 
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O principal problema que o historiador deve enfrentar, é o do conteúdo do filme, 

é o da veracidade da fonte. A fotografia em si, o filme em si não representam, 

tanto quanto documento velho ou novo, uma prova de verdade. Toda a crítica 

interna e externa que a metodologia da história impõe ao manuscrito impõe 

igualmente ao filme. Todos podem igualmente ser falsos, todos podem ser 

'montados', todos podem conter verdades e inverdades (BERNARDET; 

RAMOS, 1988, p.38). 

 

O problema apresentado por Bernardet e Ramos não é somente no âmbito do 

historiador. Qualquer pesquisador que se utilize da imagem e, consequentemente, do 

documento fílmico como objeto de estudo deverá levar em consideração esse problema.  

Desta maneira, os analistas da informação que prezam pelo acesso aos 

documentos fílmicos, devem estar atentos a essa questão. O filme é produzido e construído 

a partir de perspectivas de um sentido. É a representação do discurso daquele que produziu 

o filme. É parte de significado maior que somente pode ser compreendido a partir de um 

conjunto orgânico de documentos. 

Sob a ótica arquivística, o filme também adquire importância como um 

documento. De acordo com Paes (2004), os filmes podem ser apresentados a partir de duas 

classificações dos documentos arquivísticos: A partir da natureza dos documentos e a 

partir do gênero do documento. 

Pela natureza dos documentos os filmes são classificados como documentos 

especiais, que são documentos que tem formas físicas diversas das consideradas 

tradicionais (no caso o papel), merecendo tratamento especial de armazenamento e 

acondicionamento devido às fragilidades de seu suporte. Nesta mesma categoria 

encontram-se os documentos em mídias diversas, como microfilmes, fotografias e cd's 

(PAES, 2004). 

De acordo com o gênero dos documentos, os filmes são classificados em 

documentos filmográficos que são documentos em películas cinematográficas e fitas 

magnéticas de imagem (tapes), conjugados ou não a trilhas sonoras, com bitolas e 

dimensões variáveis, contendo imagens em movimento – como filmes e fitas 

videomagnéticas (PAES, 2004). 

Percebemos que essas classificações de documentos fílmicos levam muito mais 

em consideração o suporte no qual a informação está registrada do que a informação 

contida neste suporte. Essa é uma crítica que podemos realizar as classificações acima 

descritas.  

 



24 

 

2.1.1 A análise de filmes 

 

Ao pensarmos em análise de filmes poderemos ir às diversas áreas do 

conhecimento que trabalhem com esse tipo de informação. Percebemos que a análise é 

muito utilizada na crítica do filme enquanto obra de arte. Mas, também, podemos 

encontrá-la na história, na sociologia, na antropologia, dentre outras. No nosso caso, 

propomos conhecer a análise fílmica não para utilizá-la como crítica, mas sim para 

aprimorar o processo da gestão da informação em um acervo fílmico. 

Para Aumont e Marie (2003), a análise de filmes pode ser considerada “uma 

maneira de explicar, racionalizando-os, os fenômenos observados nos filmes” (AUMONT; 

MARIE, 2003, p.14), sendo “uma actividade acima de tudo descritiva e não modeladora, 

mesmo quando por vezes se torna mais explicativa” (AUMONT; MARIE, 2003, p.14), 

não tendo por objetivo “definir as condições e os meios da criação artística, mesmo que 

possa contribuir para esclarecê-los, nem de professar juízos de valor ou estabelecer 

normas” (AUMONT; MARIE, 2003, p.13). 

No âmbito da organização e representação da informação, o registro audiovisual é 

trabalhado buscando a organização da informação registrada no filme em Unidades ou 

Serviços de Informação (Arquivos, Cinematecas, Bibliotecas, Repositórios e outros). O 

acesso e a recuperação da informação pelo o usuário é a prioridade, como também as 

questões relacionadas à preservação e conservação dos acervos.  

As pesquisas em Ciência da Informação almejam desenvolver métodos que 

melhorem a comunicação entre o usuário e a informação que ele procura e que, no caso 

desta pesquisa, está registrada como um filme que, em nossa realidade, deve ser bastante 

explorada devido ao crescimento de produções dessa espécie. 

Mesmo com o aumento das pesquisas na área da Ciência da Informação que têm o 

enfoque na informação audiovisual, percebemos, a partir do levantamento bibliográfico 

realizado para esta pesquisa, que os problemas desenvolvidos derivam, principalmente, de 

questões cotidianas (do fazer do analista da informação) e, consequentemente, os trabalhos 

desenvolvidos no meio enfocam a solução para estes problemas. 

Desta forma, realizamos uma busca em bancos de dados brasileiros e levantamos 

algumas pesquisas recentes relacionadas à temática da análise de filmes. Não é nosso 

objetivo analisar como os filmes são tratados perante as perspectivas desenvolvidas dentro 

da Ciência da Informação e de áreas próximas, como a Biblioteconomia, a História e a 
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Comunicação. Esse levantamento visa apontar a necessidade de estudos inovadores que 

enfoquem tanto a análise fílmica, como os problemas de mediação existentes nessa análise. 

A análise de filmes é uma temática pouco referenciada na área da Organização e 

representação da informação. Encontramos, a partir de uma pesquisa realizada no ARIST, 

que englobou artigos contendo como palavra chave o termo “análise de imagens”, no 

período de 2000 a 2012, o artigo de Peter Enser intitulado Visual Image Retrieval, 

publicado em 2008 no ARIST. Este artigo nos é muito importe pois Enser afirma que o 

estudo do audiovisual, dentro da especialidade da Organização da Informação (no qual 

podemos inserir a análise de filmes) é abordado de forma reduzida quando pensamos em 

pesquisas que abrangem toda a área da Ciência da Informação (ENSER, 2008). 

Na grande maioria das vezes, quando há pesquisas na área da Ciência da 

Informação que tenha como enfoque a imagem, percebemos que não é a imagem em 

movimento e sim uma imagem estática, ou seja, a fotografia, os desenhos, as pinturas e 

gravuras. O filme, ou o material característico como audiovisual, aparece em um segundo 

plano dentro das pesquisas desenvolvidas na área.  

E este também é um problema na realidade brasileira. Ao realizarmos um 

levantamento em revistas brasileiras de Ciência da Informação, percebemos o quanto é 

diminuto o percentual de produções que envolvam a temática de análise de filmes. O 

número aumenta um pouco mais se abrirmos a pesquisa para o estudo de imagens, em um 

sentido mais genérico. 

O levantamento foi realizado no período de 2000 até os dias atuais nas seguintes 

revistas brasileiras: Data Grama Zero, Informação e Sociedade, Perspectivas em Ciência da 

Informação, Revista de Ciência da Informação. Além das revistas a pesquisa também foi 

realizada em quatro grandes e renomados bancos de dados: no site Scielo que agrega 

revistas de diversas áreas do conhecimento, no banco de teses e dissertações da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade de São Paulo e da Universidade 

Federal Fluminense. 

A pesquisa foi realizada nessas bases de dados por dois motivos principais: 

primeiro, por seu banco de teses e dissertações está disponível na rede, no qual obtivemos 

acesso a dados importantes da pesquisa, como o título, as palavras-chave e o resumo, ou, 

em alguns casos, o acesso foi à pesquisa na íntegra. O segundo motivo é pela relevância 

das instituições dentro da conjuntura educacional brasileira e da Ciência da Informação, 
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sendo essas instituições responsáveis por cursos de pós-graduação na área da CI. Esses 

dois motivos também interferiram na escolha dos periódicos analisados. 

Depois da seleção dos periódicos e dos bancos de dados foram pesquisados três 

termos específicos, que se desdobraram em seis termos – já que consideramos também os 

termos no plural: Análise de filme(s), filme(s) e imagem (ns) em movimento. Estes termos 

foram pesquisados em três campos: Título, resumo e palavras indexadas. Vale ressaltar que 

nem todos os bancos de dados e de teses oferecerem a possibilidade de pesquisar nesses 

itens específicos, tornando a pesquisa um pouco mais trabalhosa. 

Basicamente percebemos que a realidade brasileira não é muito diferente daquilo 

que foi levantado por Enser (2008) na literatura em língua inglesa. Desenvolvem-se, no 

âmbito da Organização e Representação da Informação, poucas pesquisas que têm, como 

temática principal, a análise de filmes. Encontramos um total de 32 artigos. 

Nas revistas especializadas em Ciência da Informação o número de pesquisas 

publicadas é bastante reduzido. O número maior de pesquisas encontra-se em dois bancos 

de teses de universidades do Rio de Janeiro: Banco de teses e dissertações da Universidade 

Federal Fluminense e Banco de teses e dissertações da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 

Mas devemos levar em consideração a proveniência das pesquisas levantadas 

nesses bancos de teses. O termo pesquisado “análise de filme(s)” é um termo utilizado em 

outras áreas do conhecimento, como a comunicação e a história. O aumento de produção 

que tratam de análise de filmes que podemos observar no quadro acima reflete, de forma 

mais significativa, as pesquisas que envolvem a análise de filmes em outras áreas do 

conhecimento, do que a análise de filmes em um ambiente informacional.  

Dentre os artigos localizados, selecionamos alguns que julgamos ser significantes 

para nossa pesquisa, já que estão inseridos na área da Ciência da Informação, consideram a 

temática da análise de filmes e fazem trabalham a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, fazendo referências e ligações com outras áreas do conhecimento e, 

consequentemente, trazendo novos conceitos e abordagens que serão essenciais no nosso 

estudo. 

Dentre os artigos localizados no portal da revista Data Grama Zero temos o estudo 

de Wilke, Ribeiro e Oliveira (2003) que nos apontam uma perspectiva interessante a partir 

do uso de filmes como recurso pedagógico em salas de aula. As autoras desenvolveram o 

referido artigo a partir de uma pesquisa que estuda as diversas possibilidades de leituras de 
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filmes que podem ser desenvolvidas em sala de aula, seja pelo texto fílmico, seja pelo 

docente. 

Segundo as autoras, um dos conceitos essenciais desenvolvidos nesse artigo é o de 

texto fílmico que é um conjunto de imagem, movimento e som que pode ser entendido 

como “documento informacional aberto a diferentes tipos de abordagem e que, conforme o 

enfoque adotado pode nos levar ao conhecimento de uma determinada realidade” 

(WILKIE, RIBEIRO e OLIVEIRA, 2003, p.3). 

Para entendermos a ideia de texto fílmico precisamos pensar que este é construído 

a partir de uma linguagem específica, ou seja, a linguagem cinematográfica, que apresenta 

certos códigos, padrões culturais e ideológicos, baseados em um conjunto de sentidos e de 

significação. A sociedade, por sua vez, é quem desenvolve a linguagem visando à 

comunicação.   

A partir da assimilação da informação contida na leitura do texto fílmico, o leitor 

(analista) gerará um novo sentido que difere do sentido original apresentado no texto por 

seu produtor. A visão de mundo e o contexto sócio histórico em que o leitor está inserido 

interferem em toda leitura que este vier fazer e, consequentemente, no sentido criado 

inicialmente pelo autor. “Esse posicionamento nos leva a considerar o trabalho 

interpretativo do espectador frente a um texto fílmico” (WILKIE, RIBEIRO e OLIVEIRA, 

2003, p. 2). E isto deve ser considerado ao pensarmos em uma análise de filmes. 

Buscando desenvolver esta ideia as autoras apontam para a complexidade 

existente em um processo de leitura. Apresentam, além da historicidade do texto e do 

leitor, algumas variáveis que devem ser consideradas no processo de leitura de um texto: 

[...] a) as relações que o texto estabelece com outros textos e que, dessa forma, 

acionam a formação dos sentidos que nascem da leitura; b) a compreensão dos 

códigos utilizados na construção do texto (considerando que não nos referimos 

somente ao texto escrito, mas também a outros tipos de textos, como os 

imagéticos);  c) o saber enciclopédico do leitor. (WILKIE, RIBEIRO, 

OLIVEIRA, 2003, p.4) 

 

Essas variáveis devem ser levadas em consideração sempre que pensarmos no 

processo da análise de filmes. A interpretação do filme, feita inconscientemente pelo 

analista no momento da análise, pode ser entendida como consequência da influência 

(interferência) direta das variáveis apresentadas acima. 

As autoras também identificaram dois níveis informacionais que envolvem o 

leitor no processo de leitura do texto fílmico. O primeiro nível foi definido como sendo o 

nível de entendimento da construção do texto fílmico. É o nível das informações 
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intradiscursivas. A leitura do texto fílmico somente será possível se for realizada por 

um leitor capaz de acessar as informações contidas no texto, onde o leitor deverá 

dominar os códigos nos quais as informações foram geradas para conseguir acessá-

las. O domínio dos códigos irá variar de acordo com a historicidade do leitor, que é uma 

das variáveis destacadas acima. 

O segundo nível envolve as informações extradiscursivas. São informações 

geradas pelo leitor a partir de conexões feitas com outras informações. Como as autoras 

estão desenvolvendo uma pesquisa a partir do uso do filme de forma pedagógica, elas 

afirmam que o papel do professor e seus processos de ensino-aprendizagem são 

fundamentais para que aja o entendimento das informações extradiscursivas por parte do 

leitor. No nosso caso, podemos fazer uma referência ao uso de informações que não se 

encontram no filme para o processo de análise. 

Wilkie, Ribeiro e Oliveira (2003) concluem o artigo afirmando que descrever um 

filme é uma forma de reconstrução de seu sentido. E este processo de reconstrução será 

definido pela relação do leitor (analista) com o seu meio.  

Outro artigo levantado em nossa pesquisa é de Amâncio e Cordeiro intitulado 

Análise e representação de filmes em unidades de informação, publicado na Revista de 

Ciência da Informação em 2005. 

Este artigo é importante não somente por levantar questões teóricas a respeito da 

questão da análise de filmes em ambientes de informação, como também por apresentar, de 

forma elucidativa, a metodologia desenvolvida pelos autores para a análise de filmes de 

ficção buscando uma inserção em um serviço de informação. 

Os autores apresentam um modelo de análise e representação de filmes de ficção, 

no qual desenvolveram um modelo que levava em consideração o grupo de filmes a ser 

analisado e os níveis de usuário do acervo. 

Antes de retratarmos o desenvolvimento do modelo queremos apresentar um 

ponto importante do artigo que nos remete ao processo de indexação de filmes. Segundo os 

autores 

A indexação de qualquer documento é um procedimento redutor do conteúdo 

total de uma fonte de informação, inclusive o filme, mas a prática da indexação, 

tendo como base a tentativa de analisar o filme mediante o seu potencial 

informativo, potencializa a possibilidade do acesso aos fragmentos do filme e 

viabiliza a tomada de decisão do usuário sobre a necessidade o acesso e uso do 

filme. (AMÂNCIO; CORDEIRO, 2005, p. 94) 
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Analisar o filme mediante seu potencial informativo é analisar o documento a 

partir de um processo de múltipla indexação, ou seja, levando em consideração os 

diferentes pontos de acesso, permitindo, assim uma polirrepresentação, visando atingir o 

usuário em potencial. 

Com relação ao modelo estabelecido para a análise, os autores afirmam que foram 

desenvolvidas sete versões de matrizes indexadoras. A versão final é composta de duas 

grandes partes: uma parte referente à descrição dos filmes; outra parte refere-se à análise e 

representação do conteúdo dos filmes. 

A primeira parte é descritiva, elencando campos de descrição bastante genéricos, 

como, por exemplo, o título da obra, as formas de diálogo e uma ficha técnica resumida 

(contendo informações sobre o produtor, diretor, fotógrafo, montador, roteirista e elenco). 

Na segunda parte, que é a parte da análise propriamente dita, buscou-se a análise 

da narrativa fílmica a partir da articulação de facetas. As facetas foram geradas a partir do 

foco em categorias como propriedades, forma de apresentação/expressão, agentes, espaço e 

tempo.  

O levantamento bibliográfico não se restringiu a artigos e teses publicadas no 

Brasil. Buscamos autores que desenvolveram suas pesquisas neste âmbito, enfocando o 

filme como uma fonte informacional, principalmente em ambientes informacionais.  

Um dos autores que nos é útil, já que trata da questão da indexação e organização 

da informação objetivando a recuperação é Lancaster. O autor prioriza a ideia de que o 

grupo de usuários do ambiente de informação seja considerado no ato da indexação, sendo 

uma forma de oferecer limites ao indexador (Lancaster, 2003).  

O autor apresenta três perguntas que limitam a indexação do acervo: De que trata? 

Por que foi incorporado ao nosso acervo? Quais de seus aspectos serão de interesse para 

nossos usuários (LANCASTER, 2003, p. 9).  São essas perguntas que irão gerar limites na 

subjetividade da análise do analista, problemática que será desenvolvida na terceira seção 

desta pesquisa, a partir das ideias de Gadamer. 

Lancaster também afirma que não podemos priorizar a exaustividade quando 

iremos indexar uma informação. Para corroborar seu apontamento, Lancaster cita May 

(2001) afirmando que: 
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Seria quase impossível, é claro, por uma única pessoa ou, neste caso, qualquer 

indexador, determinar todas as ideias e significados que podem ser associados a 

qualquer documento em particular, uma vez que sempre haverá ideias e 

significados potenciais que deferentes pessoas em diferentes momentos e lugares 

poderão encontrar neste documento. Além disso, seria quase impossível prever, 

precisamente, quais das diversas ideias e significados que estivessem associados 

ao documento seriam especificamente valiosos para os usuários ou que têm 

algum tipo de valor duradouro para o documento. É de máxima importância 

reconhecer e aceitar essa indefinição fundamental. O indexador deve perceber, 

desde o início, que ele ou ela nunca irão descobrir todas as ideias e significados 

que podem ser associados com o documento e que, portanto, não é possível 

descrever todas essas ideias e significados. (MAI, 2001, p.606, Tradução nossa). 

 

Outro ponto importante para nossa pesquisa e que será apresentado por Lancaster 

(2003) é o foco dado ao grupo de usuários quando realizamos a indexação. Perguntar quem 

é o usuário e para que ele irá utilizar aquelas informações é um fator essencial na 

indexação. Para tanto, Lancaster (2003), aponta a perspectiva de Layne (2002) sobre a 

importância do conhecimento do analista de quem é o grupo de usuários que irá acessar 

aquela informação, sendo que a informação é visual. 

O segundo aspecto da escolha de vocabulário para imagens de arte é que 

qualquer imagem pode ser do interesse de diferentes disciplinas, com 

vocabulários diferentes. Por exemplo, O Nascimento de Esaú e Jacó pode ser de 

interesse para os historiadores da medicina que queiram usar um vocabulário 

médico, em vez de um vocabulário mais geral, na busca das imagens. 

Claramente, não é prático usar todos os vocabulários possíveis quando sujeito 

proporciona o acesso a imagens de arte, mas se for conhecido ou pretendido que 

um conjunto particular de imagens de arte será usado por uma disciplina em 

particular, pode valer a pena considerar o uso de um vocabulário especializado 

para além de um vocabulário geral. Por exemplo, uma imagem de tulipas pode 

ser indexada como “tulipas” ou mesmo “flores” para usuários em geral, mas os 

nomes das espécies científicas, como Tulipa turkestanica pode ser usado como 

termos de indexação se houverem botânicos entre os possíveis usuários. 

(LAYNE, 2002, p.6, Tradução nossa). 

 

A questão do grupo de usuários é tratada também sob a ótica de outras disciplinas 

– apesar de não ser designado desta forma. Podemos usar como exemplo na área de cinema 

a afirmação de Vanoye e Goliot-Lété (1994) de que devemos estabelecer um foco para 

realizarmos uma análise de filmes. Fazendo uma relação com o que foi discutido acima 

com Lancaster (2003), Mai (2001) e Layne (2002), o foco é primordial para a indexação de 

filmes, já que ter foco envolve o conhecimento que devemos ter do grupo de usuários no 

qual estamos destinando a análise. Assim,  
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A análise fílmica não é um fim em si. É uma prática que procede de um 

pedido, o qual se situa em um contexto. Esse contexto, porém, é variável, e 

disso resultam evidentemente demandas também eminentemente variáveis. 

Hoje em dia, a análise fílmica é, por vezes, requisitada por instituições 

escolares e universitárias (exames de final de curso, por exemplo) ou 

pesquisas (teses de mestrado, teses relativas a filmes, diretores, questões 

cinematográficas). Pode igualmente proceder de solicitações procedentes de 

outras instituições: imprensa escrita ou audiovisual (crítica, estudo de filmes 

de diretores), edição (livros sobre cinema), cinema (constituição de 

documentação de apresentação de filmes ou de conjunto de filmes, trailers 

etc.) (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.9). 

 

Sob esta mesma perspectiva, Joly (2008) escreve a respeito dos objetivos da 

análise de uma imagem, onde afirma que uma boa análise de define por seus objetivos. 

Definir o objetivo de uma análise é indispensável para instalar suas próprias 

ferramentas, lembrando-se que elas determinam em grande parte do objeto da 

análise e suas conclusões. De fato, a análise por si só não se justifica e tampouco 

tem interesse. Deve servir a um projeto, e é este que vai dar sua orientação, 

assim como permitirá elaborar sua metodologia. Não existe um método absoluto 

para a análise, mas opções a serem feitas ou inventadas em função dos objetivos 

(JOLY, 2008, p.50). 

 

A autora levanta a questão de que não há um método único para a análise de 

filmes. Este ponto também será abordado por Aumont e Marie (2003) quando afirmam que 

as metodologias utilizadas para uma análise devem variar de acordo com a análise 

pretendida ou, de acordo com Joly (2008), irão variar de acordo com o objetivo 

estabelecido para a análise. 

O problema, como é evidente, é que a análise do filme não deveria ser 

considerada uma verdadeira disciplina, mas antes, conforme os casos, como 

aplicação, desenvolvimento e invenção de teorias e disciplinas. Ou seja, tal como 

não existe uma teoria unificada do cinema, também não existe qualquer método 

universal de análise do filme (AUMONT; MARIE, 2003, p.8). 

 

E os autores vão mais além, ao afirmarem que  

[...] não existe qualquer método aplicável igualmente a todos os filmes, sejam 

quais forem. Todos os métodos de alcance potencialmente geral que iremos 

evocar devem sempre especificar-se, e às vezes ajustar-se, em função do objeto 

preciso de que tratam. É essa parte de ajuste mais ou menos empírico que muitas 

vezes distingue a verdadeira análise da mera aplicação de um modelo sobre um 

objeto (AUMONT; MARIE, 2003, p. 31). 

 

A partir de suas análises, Aumont e Marie (2003) enumeram alguns princípios 

estabelecidos para a análise de filmes que devem ser considerados na análise de filmes em 

ambientes informacionais, como 

a. não existe um método universal para analisar filmes. b. a análise de um filme é 

interminável, pois seja qual for o grau de precisão e extensão que alcancemos, 

num filme sempre sobra algo de analisável. c. é necessário conhecer a história do 

cinema e a história dos discursos que o filme escolhido suscitou para não os 

repetir; devemos primeiramente perguntar-nos que tipo de leitura desejamos 

praticar (AUMONT e MARIE, 2003, p.31). 
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Para nós que estamos enfocando a análise de filmes no âmbito informacional, 

estes pontos são muito ricos já que evidencia que, no primeiro ponto, o modelo não existe. 

Não há um modelo único de análise. Cabe a instituição que oferece o acesso à informação 

fílmica estabelecer os princípios a serem desenvolvidos em uma análise. 

O segundo ponto é referente ao problema do excesso de informação. Nós, que 

estamos dentro da área informacional, precisamos de um ponto de apoio que nos determine 

um foco para que a análise não seja interminável, como colocado por Aumont e Marie 

(2003). O controle da análise pode ser baseado em modelos previamente existentes, como, 

por exemplo, o uso das Normas Brasileiras de Descrição Arquivística – NOBRADE - mas 

deve ser adaptado de acordo com as necessidades dos usuários de cada instituição. 

O terceiro ponto é relativo ao conhecimento do discurso elaborado pelo filme. 

Somente conhecendo o contexto histórico no qual o filme será produzido que iremos 

conseguir identificar as mensagens que estão sendo tratadas ao longo do filme. Trataremos 

desse assunto mais adiante. 

Assim, podemos entender que o potencial informativo do filme não se desenvolve 

a partir da indexação exaustiva e de modelos únicos de análise, mas sim da geração de 

diretrizes que norteiam a representação, considerando os princípios da exaustividade e da 

especificidade no ato da representação. E sempre devemos considerar tais princípios 

quando pensamos na análise fílmica em um ambiente de informação. 

Um conceito essencial para nossa pesquisa foi desenvolvido por Cordeiro (2000), 

levantando propostas para a análise de filmes em ambientes de informação. O conceito de 

Família de Documentos integra o filme ao seu contexto de produção, o que estabelece 

informações primordiais para sua análise. 

A geração da “família de documentos” - entendida como o conjunto de 

documentos referentes a um determinado filme, inclusive ele próprio - é 

estudada de modo a se entender a diversidade dos documentos fílmicos, em 

relação a cada filme (CORDEIRO, 2000, p.53). 

 

As informações da “família de documentos” são aquelas geradas para a produção 

e pós-produção de um filme que vão gerar outras informações que podem colaborar para a 

análise do filme. A análise fílmica focando sua indexação e inserção em um SRI deve ser 

abordada como um “processo de produção de sentido (narrativa e montagem) e não a 

partir de uma única linguagem (imagens-som-palavras) ou único suporte” (CORDEIRO, 

2000, p.17). 
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Podemos considerar o filme como um conjunto de imagens, sons, textos 

articulados entre si e que podem ser compreendidos a partir de um determinado sentido, 

para apresentar um fato, contar uma história. Ou ainda, “o filme é o resultado das 

linguagens visual e sonora que configuram uma única linguagem fílmica e, portanto, 

permitem a construção de um sentido único” (CORDEIRO, 2000, p.18). 

Conforme dito anteriormente, o filme é um produto que, para a sua produção e 

divulgação, gerou-se diversos outros documentos que nos fornecem informações 

importantes para a análise do mesmo. Isso não significa que a análise no filme não será 

feita. Nenhuma análise na família de documentos do filme substitui a análise do próprio 

filme. Somente nos fornece outras informações que, talvez, não consigamos extrair do 

filme em si. 

Essas preocupações relacionadas acima se referem a análise de filmes que está 

intrinsecamente relacionada a área de análise de conteúdos. Mas, existe, principalmente na 

arquivologia, um campo especializado em filmes que tem como enfoque a área da 

preservação e conservação. Esta área também é extremamente relevante para a área da CI, 

pois se não houver preservação dos materiais sensíveis nos quais estão registradas as 

informações fílmicas, não haverá meios de recuperar o conteúdo oferecido por esses 

filmes. 

 

2.1.2 Sobre a preservação e conservação dos filmes em ambientes de informação 

 

Os primeiros filmes surgiram no final do século XIX, tendo como base as cores 

preta e branca e não possuindo som. No final da década de 20 houve a substituição dos 

filmes mudos pelos sonoros e, em meados da década de 30, surgem as películas coloridas 

(COUTURE e ROUSSEAU, 1998). 

O processo de reprodução das imagens em movimento em películas 

cinematográficas é, até hoje, bastante instável. São processos químicos que sofrem reação 

de diversos meios, como, por exemplo, o manuseio e o armazenamento incorretos e o 

ambiente - principalmente a temperatura e a umidade (COELHO, 2006). 

Até a década de 50, do século XX, os filmes são produzidos em películas de 

nitrato de celulose que são bastante instáveis, inflamáveis e que liberam gases nocivos. De 

acordo com o Manual de Manuseio de Películas Cinematográficas (2006), produzido pela 

Cinemateca Brasileira, todos os filmes que, ao serem transferidos ou recolhidos aos 
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arquivos, sejam identificados como película de nitrato de celulose, devem ser 

encaminhados a uma instituição capaz de conservar esses documentos sem danos maiores 

ao ambiente e aos outros documentos. O manual cita, como exemplo, que este material é 

tão instável que o calor pode gerar uma combustão instantânea e causar um grave acidente 

(COELHO, 2006).  

Buscando um material mais estável, passou-se a registrar as imagens em 

movimento em películas de acetado de celulose. Este material, conhecido como safety film 

em contradição com a película de nitrato, ainda é utilizado, mas que também oferece riscos 

quanto a preservação da informação nele registrada. 

Um dos problemas mais recorrentes encontrados neste tipo de película é a 

síndrome do vinagre, ou a desplastificação e cristalização do suporte. Pelo contato dos 

processos químicos de registro da informação com o ambiente impróprio para a guarda 

desses documentos o suporte de acetato entra em um processo de deterioração irreversível, 

podendo apenas ser retardado com tratamento próprio. Chega-se ao limite de perder a 

informação contida na película (COELHO, 2006). 

O suporte poliéster surgiu na tentativa de minimizar os problemas desenvolvidos 

pelo suporte acetato. É mais resistente, não sofrendo encolhimento como a película de 

acetato, por exemplo, porém os estudos a partir desse suporte ainda são recentes. No Brasil 

somente começamos a utilizar esse material a partir da década de 90 do século XX. 

Desta forma, a preservação da informação registrada em material fílmico depende 

de vários fatores: manuseio correto, controle do ambiente, como a refrigeração, a umidade 

e a luminosidade, o uso adequado do material de higiene e conservação, dentre outros. 

Somente com uma análise eficiente e uma política de conservação preventiva pode-se 

retardar a degradação do suporte de registro e, consequentemente, diminuir a perda da 

informação registrada. 

Não podemos esquecer que os problemas relativos à preservação da informação 

fílmica não se restringe somente às películas. Temos uma grande produção em fitas 

magnéticas, que a partir de 1970 tornaram-se mais recorrentes e, atualmente as diversas 

questões a partir da preservação dos filmes produzidos digitalmente (COUTURE; 

ROUSSEAU, 1998). 

Para recuperarmos as informações contidas nesses suportes temos de 

compreender em que suporte o filme foi produzido. A análise do suporte é de profunda 

importância, pois o acesso a essas informações dependem, diretamente, da preservação do 



35 

 

suporte. Muitas informações no meio audiovisual se perdem pela falta de uma política de 

preservação, que inclui também toda uma política de conversão de mídias, evitando assim 

a perda de informação com suportes obsoletos. 

Neste ponto torna-se fundamental um diagnóstico do acervo, um histórico de 

preservação, a análise externa ou análise do suporte com atribuições de graus técnicos, por 

exemplo. No âmbito do audiovisual a preservação dos suportes documentais caminha lado 

a lado com a análise do documento e os estudos de recuperação da informação. Uma 

eficiente política de acesso aos documentos audiovisuais deve considerar esses dois 

aspectos essenciais para a recuperação das informações fílmicas. 
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3 O FILME COMO FONTE DE INFORMAÇÃO PARA A HISTÓRIA 

 

Onde o homem passou e deixou marca de sua 

 vida e inteligência, aí está a História. 
Fustel de Coulanges 

 

Se perguntarmos a um historiador contemporâneo quais os tipos de documentos 

que podemos utilizar para o fazer histórico, não devemos nos espantar ao ouvir sua 

resposta. Para ele, e para a historiografia do século XXI, quaisquer vestígios deixados 

pelos homens ao longo do tempo são documentos. Então, a resposta que escutaríamos seria 

“todos!”.   

Nesta seção, partimos do pressuposto que o filme cinematográfico, assim como 

qualquer outro documento, pode ser pensado como uma fonte informacional para a escrita 

da história. A partir disto, julgamos necessário desenvolver alguns questionamentos que 

nos remetem a afirmativa acima. Um dos questionamentos irá de encontro à pergunta “O 

que é a história?”.   

Poderíamos enumerar diversas definições de história, desde concepções 

adquiridas a partir do pensamento de Heródoto, na Grécia Antiga; poderíamos discorrer 

sobre mitos e histórias criacionistas; ou até falar das histórias narradas mais comumente 

em nossa literatura. Mas, esta pergunta estará intimamente vinculada ao nosso objeto de 

pesquisa, se, partirmos do pressuposto que a história é uma forma de conhecimento 

científico.   

Basicamente, a história enquanto conhecimento é o estudo do homem e de suas 

relações ao longo do tempo. Esta é uma interpretação do conceito de história elaborada por 

Marc Bloch e Lucien Febvre, criadores dos Annales (BLOCH, 2001). Porém, esta 

concepção de história somente será adotada pela historiografia a partir da primeira metade 

do século XX. Nem sempre a história foi entendida desta forma, assim como nem sempre 

os vestígios deixados pelo homem ao longo do tempo foram entendidos como documentos. 

Portanto, faz-se necessário a compreensão de alguns pontos relevantes para o 

desenvolvimento desta seção. Em um primeiro momento percebemos a necessidade de 

explicitar a relação entre fonte de informação e documento, no âmbito da pesquisa 

histórica. Para tanto, buscamos apresentar como o conceito de documento sofreu alterações 

de acordo com as influências paradigmáticas, principalmente os paradigmas desenvolvidos 

a partir das pesquisas nas ciências da natureza, nas correntes historiográficas. 
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Em um segundo momento, pretendemos inserir o filme no contexto da produção e 

escrita da história, ou seja, qual o seu papel como documento e como percebemos isso na 

historiografia contemporânea. 

 

3.1 O CONCEITO DE DOCUMENTO 

 

Ao iniciarem seu texto sobre o que é gestão de informação, Rousseau e Couture 

(1998) afirmam que “o ser humano tem uma necessidade insaciável de informação” 

(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p.61).  A informação esteve presente desde os 

primórdios da humanidade, permitindo o processo comunicacional, ou seja, a informação 

liberta o sujeito pensante para interagir com o mundo e com a comunidade de sujeitos em 

que este se encontra. 

A informação, ou os vestígios deixados pelo homem ao longo do tempo, como 

afirmamos acima, são à base da escrita da nossa história. É a partir dessas informações que 

o historiador consegue construir uma história, mesmo que esta esteja intrinsecamente 

vinculada ao seu posicionamento diante uma corrente historiográfica. 

Segundo Rodriguez Bravo documento e fonte de informação são coisas que 

devem ser distinguidas. De acordo com Silva (2006), Rodriguez Bravo afirma que o 

documento é intencional, sendo portador de uma mensagem que é potencialmente 

informativa a um receptor (apud Silva, 2006). A autora afirma, ainda, que o conceito de 

fonte de informação será mais amplo do que o de documento, já que fonte de informação 

seria algo em que a informação possa ser extraída, sendo esta produzida ou não com essa 

finalidade (apud Silva, 2006). 

Já Silva (2006), realiza uma crítica diante da posição da autora e afirma que o 

documento é uma fonte de informação, ou um vestígio, ou seja, Silva entende o documento 

como a historiografia contemporânea o vê. Faz-se importante ressaltar que, ao longo desta 

pesquisa, reafirmaremos esta linha de raciocínio e, por tanto, entenderemos um documento 

como uma fonte de informação.  

No último quartel do século XX, a associação do conceito de documento com a 

ideia de fontes informacionais tornou-se mais espontânea. Porém, não foi sempre assim. 

Desta forma, julgamos necessário apresentar outras perspectivas do conceito de 

documentos, a partir de uma análise da historiografia, e nos distanciarmos – mas não 
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esquecermos – das ideias primordiais que envolveram o historiador e o seu fazer na escrita 

da história ao longo dos séculos. 

Ou seja, vemos a necessidade de apresentarmos como o conceito de documento se 

modificou ao longo dos anos ou apresentarmos a historicidade
5
 do conceito. Essa 

construção será analisada, brevemente, a partir do contexto historiográfico, ou seja, como 

algumas principais correntes históricas definiram o conceito de documento e, 

consequentemente, influenciaram na escrita da história. 

A abordagem historiográfica não nos impede de realizarmos um paralelo com a 

forma em que a ciência da documentação também desenvolveu o conceito de documento – 

conceito chave dentro da sua perspectiva. 

A seguir destacaremos, em subseções, algumas das grandes mudanças/revoluções 

no entendimento do conceito de documento. 

 

3.1.1 A fase da história-memória 

 

Segregamos, para melhor análise dos conceitos de documento, algumas fases que 

iremos explorar ao longo desta seção. Mas, antes de iniciarmos, consideramos necessário o 

esclarecimento de dois pontos: o primeiro é aquele que se refere a uma fase que nos remete 

aos primórdios da criação da história. Fase esta, cravada pela tradição da oralidade. 

Podemos chamá-la de fase “pré-documental”. A segunda fase, que veremos mais adiante, 

será aquela em que se dará o triunfo do documento escrito sobre a oralidade. Não podemos 

esquecer que essas fases que estamos apontando adiante envolvem, principalmente, a 

escrita da história – e, consequentemente, o uso do documento – nos países ocidentais, 

principalmente, a França, a Inglaterra e a Alemanha. 

Iniciando as análises pela a fase “pré-documental”, podemos observar que esta 

fase se resume, basicamente, como aquela em que a tradição oral se sobrepunha à tradição 

documental. Ou seja, neste período, - e estamos falando basicamente da antiguidade 

ocidental - não havia uma escrita desenvolvida ao ponto de disseminar as informações 

necessárias à sociedade. A informação era passada de forma oral. 

                                                 
5
 Entendemos historicidade como o estudo histórico de algo. Historicidade pode ser de um indivíduo, e 

teremos a narração, ou construção, de sua própria história, sendo o homem enquanto sujeito histórico. Mas 

neste momento, estamos utilizando o termo historicidade para apresentar (construir) a história do conceito de 

documento, ou seja, apresentar as mudanças e permanências do conceito ao longo do tempo. 
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Ao nos comunicarmos atualmente não percebemos a importância da escrita, ou 

como seria o mundo sem a escrita. O advento da escrita foi um marco na história da 

humanidade ocidental. A escrita surge da necessidade de registrarmos os acontecimentos, 

como também da necessidade de comunicação do próprio Homem, que se entende como 

um ser social pertencente a um mundo. A escrita é uma forma de registro, materialização, 

da memória coletiva e individual da humanidade e, grande parte deste registro se deu sob a 

forma escrita (SILVA, 2009). 

A actividade humana manifesta-se e é dada a conhecer através de testemunhos 

como construções, objetos, textos escritos etc. A escrita surgiu precisamente pela 

necessidade de o Homem registrar e comunicar os seus actos, conhecimentos ou 

sentimentos (SILVA et. al, 2009, p.45). 

 

Observando além das fronteiras ocidentais, encontramos registros escritos, de 

várias formas, seja pictórica ou ideográfica, em vários povos que construíram grandes 

civilizações no Médio Oriente. A organização das grandes cidades e dos grandes Estados 

fez com que houvesse a criação de registros que, na grande maioria das vezes, remetiam às 

características administrativas desses Estados.  

Podemos citar como exemplo alguns arquivos referentes à história administrativa 

da Mesopotâmia (Oriente Próximo) que datam do quarto milênio a.C. As informações da 

administração do Estado eram registradas em tábuas de argila e o Estado mantinha um 

ambiente e uma organização própria para a preservação desses registros. 

Segundo Silva (2009) podemos verificar também que estes registros já mantinham 

uma formulação própria para sua construção. Ou seja, se pensarmos na diplomática 

moderna, podemos dizer que havia um rigor diplomático na criação desses registros, 

pensando, é claro, em uma estrutura mais simplificada. 

Mas, neste momento, ressaltamos a importância da tradição oral para a construção 

da história da sociedade. Na Grécia Antiga, berço da cultura do ocidente, a escrita fora 

introduzida quando a oralidade já era uma característica intrínseca de sua sociedade.  O 

desenvolvimento da escrita se deu, principalmente, para a imposição das regras, e 

futuramente, das legislações que regiam o convívio social. Como também fora utilizada 

administrativamente, assim como na Mesopotâmia, para a organização do Estado. 

Porém, a vida cotidiana permaneceu por muito tempo sendo narrada de forma 

oral. Os mitos eram uma das principais formas de explicação não somente do cotidiano, 

como também, de como o mundo, em que aquela sociedade vivia, surgiu.  
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Segundo Chauí (2000), mito é a explicação da origem de alguma coisa, seja da 

guerra, das doenças, da morte, dos instrumentos de trabalho, dentre outros. O mito irá 

responder às dúvidas de como a vida cotidiana se faz em uma sociedade. 

Para os gregos antigos o mito é entendido como uma verdade proferida, ou 

narrada para ouvintes que acreditam na narração, pois confiam no narrador. Este narrador, 

o Poeta-Rapsodo, é um escolhido dos deuses que lhe permitem ter o dom da memória para 

pudesse voltar ao passado e narrar os grandes acontecimentos e a explicação das coisas 

(CHAUÍ, 2000). Posteriormente, o poeta-rapsodo terá uma relação bem próxima com o 

historiador. 

Por existir uma relação entre os deuses e o poeta narrador, sua narração é 

extremamente fidedigna perante aos seus ouvintes, sendo incontestável e inquestionável. Já 

que estamos falando do dom da memória, vamos conhecer, brevemente, o mito de 

Mnemosine. 

De acordo com Hesíodo (1992) em sua obra Teogonia
6
, a origem de tudo se dá a 

partir de Gaia (terra) que gera Urano (céu) e, de sua relação, surgem vários outros seres dos 

quais descendem todo o panteão da mitologia grega. Desta primeira relação, nasceram os 

titãs que pertenciam a uma primeira linhagem de seres divinos. Entre os titãs, encontra-se a 

titânide Mnemosine, ou Mnemósine, deusa que personifica a memória. 

Ainda no poema de Hesíodo, Urano foi destronado por seu filho, o titã Cronos que 

tornou-se o rei dos titãs. Por sua vez, Cronos foi destronado por Zeus, seu filho com a 

Titânide Réia, em um duro combate. 

 Zeus tornou-se o Deus dos deuses e chefe do Olimpo. Para celebrar o 

destronamento do pai, Zeus uniu-se por nove noites consecutivas com Mnemosine e, desta 

relação surgiram nove musas: Calíope (Poesia Épica), Clio (História), Érato (Poesia 

Romântica), Euterpe (Música), Melpômene (Tragédia), Polímnia (hinos), 

Terpsícore (Dança), Tália (Comédia) e Urânia (Astronomia). 

Era Mnemosine que dava ao poeta narrador - assim como os primeiros 

historiadores em um momento posterior - o poder de voltar ao passado e de lembrá-lo para 

a coletividade, o dom da memória.  

                                                 
6
 Teogonia é a obra de Hesíodo que narra a origem dos deuses na tradição Grega. Segundo Chauí (2000), 

Teogonia é uma palavra composta por duas palavras gregas (Gonia e Théos) que, juntas, significarão todas as 

coisas relacionadas aos seres divinos.  Portanto, Teogonia seria a narrativa da origem dos deuses, a partir de 

seus pais e antepassados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%ADope
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terps%C3%ADcore
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A2nia
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O dom concedido por Mnemosine ao poeta detinha a capacidade de conferir 

imortalidade aos mortais, ou seja, o ato de narrar (e posteriormente de registrar) à 

comunidade os atos, gestos, feitos e palavras de um humano, tornava-o imortal. É a partir 

da recordação que a morte – não entendida sob a forma física, mas sim simbólica-, é 

derrotada e o ser mortal torna-se memorável, torna-se imortal. “A memória é o antídoto do 

esquecimento” (LE GOFF, 1999, p.438). E neste primeiro momento, de acordo com a 

mitologia grega, a história é filha da memória. 

A ideia de imortalidade, presente na memória, também estará presente nos 

documentos. Mas, gradualmente, o uso da memória para a construção da história foi sendo 

abandonado por historiadores que passaram a utilizarem as informações que estão 

registradas nos documentos.  

São com os primeiros historiadores ocidentais que temos conhecimento da escrita 

da história a partir do uso dos documentos. Porém, Barros (2011) afirma que na Grécia 

antiga ainda não estavam definidas nem a noção de história, nem a de fonte histórica, como 

conheceremos a partir da modernidade. A principal fonte histórica neste período continua 

sendo a “testemunha ocular”, ou seja, aquele que participou ou quem conta os fatos 

acontecidos. 

Se a história, nestes primeiros momentos, ainda não estava necessariamente 

ligada ao estudo da vida humana no “tempo”, tampouco se pode dizer que já 

estava estabelecida, nos tempos da Grécia Antiga ou mesmo nos posteriores 

desenvolvimentos medievais, a noção de “fonte histórica” ou de “documento 

histórico” – esta que iria ocupar uma posição tão central na historiografia 

moderna (BARROS, 2011, p.35-37). 

 

E a memória foi, durante muitos anos, sendo a principal fonte para a construção da 

história. Hoje em dia houve um resgate do uso da memória como fonte história, mas não 

adentraremos ao tema, pois este não é o objetivo deste trabalho. Apenas elucidadas 

algumas questões relacionadas à memória para entendermos as mudanças sofridas pelo 

conceito de documento. Esse resgate da memória como fonte informativa veio 

acompanhado de diversas ressalvas metodológicas. Uma delas refere-se à questão da 

fragilidade existente no uso das memórias-lembranças, que são passíveis de modificações 

e/ou novas construções para os episódios ocorridos.  

Segundo Halbwachs (1990), nossas lembranças são modificáveis por ser uma 

reconstrução do passado e que é impactada, diretamente, com os dados que absorvemos do 

presente. Assim, nossas impressões sobre o passado não são imobilizadas e continuam, 
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ativamente, em construção dentro de nossa memória. Halbwachs exemplifica este 

acontecimento com a lembrança que temos de um ente falecido e diz: 

Em realidade, nunca a imagem de um falecido se imobiliza. Á medida em que 

recua no passado, muda, porque algumas impressões apagam e outras se 

sobressaem, segundo o ponto de vista de onde encaramos, isto é, segundo as 

condições novas onde ela se encontra quando nos voltamos para ela. 

(HALBWACHS, 1990, p.74) 

 

Entendemos que a memória humana é passível de mudanças e múltiplas 

interpretações. Um mesmo episódio pode ser recordado de formas diferentes pelas pessoas 

que participaram do episódio. A lembrança sofre influências diretas do indivíduo que as 

produziu. As visões de mundo, ideologias, personalidade, conhecimentos, tudo interfere na 

produção da nossa memória.  

Nora (1993) aponta que a história narrada a partir da oralidade está se perdendo. A 

tradição oral, como vimos na Grécia Antiga, tende a ser afastada da história a partir do 

desenvolvimento da escrita da mesma ao longo dos anos. 

Para Nora (1993), aceleração da história como ciência fez com que a memória 

intocada (memória da tradição, sociedade-memória e ideologias-memória) tivesse seu fim. 

A história-ciência desgastou a ideia de memória, fazendo com que esta, cada vez mais, seja 

lembrada através dos lugares de memória e que a perda da memória vivida acarretou o 

crescimento contínuo desses lugares (e dos ambientes de informação). Assim, o autor 

afirma que houve uma “materialização da memória” onde 

A medida em que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos obrigados 

a acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, 

discursos, sinais visíveis do que foi, como se esse dossiê cada vez mais prolífero 

devesse se tornar prova (NORA, 1993, p.15). 

 

De acordo com Silva et al (2009), o arquivo e as práticas arquivísticas fornecem 

instrumentos de recuperação das informações organizadas nos arquivos e, 

consequentemente, o acesso às memórias sacralizadas dentro dessa organização.  

Percebemos, desta forma, que a memória não é uma dádiva concedida pela 

titânide Mnemonise, mas sim, uma capacidade de recordar algo que nos é importante, 

enquanto indivíduo ou sociedade. Nós, indivíduos, não somos como os computadores - que 

tem limites mensuráveis de capacidade de memória – e não podemos saber o quanto 

podemos reter em nossas lembranças.  

Com o desenvolvimento da escrita no ocidente e a percepção de que a história 

necessitava de algo mais concreto para o desenvolvimento da sua escrita – além das 
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narrações míticas – é que começamos a registrar os acontecimentos e, com isso, usá-los 

para a construção de nossa própria história. 

 

3.1.2 O documento entre a história-memória e o cientificismo histórico 

 

O direito romano, que ainda influencia o direito brasileiro nos dias atuais, foi um 

dos grandes geradores de documentos escritos. A complexidade da sociedade exigia que as 

regras (direitos e deveres) estivessem registradas. A burocracia e o desenvolvimento das 

sociedades grega e romana foram precursores para o registro das informações em um 

determinado suporte (FRANCO JUNIOR, 2001). 

O hábito do registro se concretizou e muitas narrações foram transcritas para a sua 

perpetuação. Um exemplo curioso e bastante discutido por historiadores da antiguidade é a 

autoria de Homero aos poemas Ilíada
7
 e Odisséia

8
.  

Alguns autores contemporâneos afirmam que Homero seria apenas um nome 

fictício – e não um personagem histórico - e que os poemas, em sua forma escrita, são 

compilações dos mitos narrados na Grécia Antiga. Além disso, sob esta teoria, os poemas 

teriam sido registrados muito posteriormente ao período em que supostamente Homero 

viveu. A própria história romana foi construída a partir da história narrada e/ou da 

memória grega. O historiador que afirma a existência de Homero, e quem atribuiu Ilíada e 

Odisséia às suas obras, é Heródoto considerado o pai da história (GRAZIOSI, 2002). 

Já durante a Idade Média podemos perceber, principalmente por parte da Igreja 

Católica
9
, a proliferação das informações registradas como documentos. Muitos foram 

compilados por integrantes da Igreja, surgindo alguns arquivos e bibliotecas vinculadas à 

Instituição. Em sua grande maioria, os documentos são, por exemplo, escritos sobre a vida 

dos santos (CARR, 2002). 

Esses documentos poderiam estar ligados a assuntos diversificados. Alguns 

apresentavam à legitimação do Estado, como também da Igreja, ou dos donos de terras. 

Como também estavam vinculados à dominação da Igreja sobre a cultura local, ou seja, 

                                                 
7
 Poema épico grego atribuído a Homero que narra os acontecimentos ocorridos nos últimos anos da Guerra 

de Tróia, tendo como personagem principal a ira de Aquiles. 
8
 Poema épico grego atribuído a Homero que narra a saga de Odisseu (ou Ulisses), herói da Guerra de Tróia, 

para o retorno de seu lar após o fim da guerra. 
9
 Neste período, na Europa ocidental, a Igreja Católica detinha a capacidade de agente legitimadora, ou seja, 

instituição com o poder de gerar documentos oficiais. Isso também acontecia, em grande parte, porque na 

grande maioria das vezes, somente os membros do clero sabiam ler e escrever e, consequentemente, eram 

eles que compilavam os documentos. 
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mantinham o controle do letramento e do ensino e, consequentemente, dominavam parte 

das culturas e memórias locais. 

Somente com o renascimento urbano e comercial, durante os séculos XII e XIII, 

que reaparecem os documentos produzidos por leigos. Estes documentos são, basicamente, 

registros de comerciantes particulares, diários de escudeiros, de cavaleiros famosos ou 

menestréis (BORGES, 2002). 

A descentralização da produção documental acompanhou a descentralização do 

poder político/administrativo do Estado. Como a Igreja detinha o caráter legitimador dos 

documentos a produção variava de acordo com os locais dominados pela instituição. 

A interpretação e análise dos documentos neste período não apresentavam o 

mesmo rigor crítico/investigativo que podemos perceber entre os Gregos. Sendo a história 

basicamente composta de crônicas ou anais, os documentos eram narrações de fatos nos 

quais os cronistas eram contratados para compilar. Segundo Borges (2002) 

Os cronistas (a maior parte membros do clero) são elementos contratados por 

uma casa real, um ducado, etc., para escrever sua história. Há, portanto, nas 

obras deles, uma nítida vontade de agradar a quem os emprega. Não há uma 

preocupação em aferir a veracidade dos fatos; há um predomínio da tradição 

oral, sem se verificar o que já se escrevera (BORGES, 2002, p. 25).  

 

Contudo, no final da Idade Média e durante a Idade Moderna, surge, no ocidente, 

algo que irá influenciar diretamente o caráter científico do documento. A fidedignidade e 

autenticidade do documento passam a ser uma preocupação tanto na produção, quanto na 

análise do mesmo (SILVA et. al, 1998; ROUSSEAU; COUTURE, 1998).  

Neste momento, a ideia de que o documento (registro) é uma prova está sendo 

disseminada. E, buscando conter as fraudes nos registros, as análises de autenticidade 

tornam-se essenciais para que o documento mantenha o seu caráter probatório. 

Sob um olhar historiográfico, podemos verificar, neste período, o início da 

preocupação com a criticidade das fontes, ou seja, se um determinado documento era a fiel 

reprodução do acontecido, ou se tinha sofrido manipulações físicas que adulterassem 

aquela informação.  

A análise crítica do documento se desenvolveu, principalmente, durante o período 

da reforma e da contra-reforma, onde cristãos não-católicos
10

 alegaram a manipulação da 

Igreja Católica sob os registros documentais, que deveriam provar determinados fatos e 

acontecimentos (LE GOFF, 2003). 

                                                 
10

 Principalmente a partir das críticas elaboradas por Martin Lutero contra o abuso da Igreja Católica ao 

criarem e/ou manipularem registros que não eram verdadeiros. 
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Durante a Idade Moderna percebemos a disseminação da ideia da verificabilidade 

das fontes documentais. Para a historiografia, foi um período rico na análise dos 

documentos que embasavam as pesquisas históricas voltadas, principalmente, na narrativa 

histórica cristã e política (LE GOFF, 2003). 

É durante a Idade Moderna que vemos também o desenvolvimento de umas das 

disciplinas mais significativas para a análise documental: a diplomática. Considerado o pai 

da Diplomática, Jean Mabillon marcou o período com sua publicação “De re diplomatica”, 

de 1681, que é considerada o marco inicial para o desenvolvimento e estudo da 

Diplomática (SILVA et. al., 1998; BLOCH, 2001). 

Além da Diplomática, outras técnicas são desenvolvidas, a partir do século XII, 

revivendo a tradição crítica dos filósofos e historiadores da antiguidade. São essas técnicas 

que vão conferir fidedignidade aos documentos utilizados para a construção da história 

neste período. 

Do avanço dessas técnicas eruditas é que nascem ou se afirmam a cronologia 

(estudo da fixação das datas), a epigrafia (estudo das inscrições), a numismática 

(estudos das moedas), a sigilografia (estudo dos selos ou sinetes), a diplomática 

(estudos dos diplomas), a onomástica (estudos dos nomes próprios), a heráldica 

(estudos dos brasões), a genealogia (estudo das linhagens familiares), a 

arqueologia (estudo dos vestígios materiais antigos), a filologia (estudo dos 

escritos antigos). Há um esforço contínuo, através dessas técnicas, para se 

aprender a escolher os documentos significativos, situá-los no tempo e no 

espaço, classificá-los quanto ao gênero e criticá-los quanto ao grau de 

credibilidade (BORGES, 2002, p.29). 

 

Mas, é durante o século XIX que a criticidade das fontes ganha mais atenção 

perante a historiografia. A afirmação da história enquanto ciência, no modelo das ciências 

da natureza, necessitava que houvesse uma análise dos documentos completamente 

objetiva e sem a interferência do historiador. É a fase do “triunfo” do documento enquanto 

prova (WEHLING, 2001). 

As grandes influências para o uso do documento na escrita da história vieram das 

escolas alemã e francesa, ou, ainda, o historicismo
11

 e o positivismo
12

 (SAMARA; TUPY, 

2007).  

                                                 
11

 Historicismo é um pensamento filosófico que influenciou diretamente uma corrente historiográfica surgida 

no século XVIII, mas que ganha maior evidência a partir do século XIX na Alemanha. De uma forma 

sucinta, a corrente historicista entende a história a partir de seus processos, onde somente podemos 

compreender a história a partir da compreensão dos processos históricos. Hegel é um dos filósofos que 

desenvolveram a teoria do historicismo. Na historiografia brasileira é marcante o pensamento historicista nas 

ideias de Capistrano de Abreu. 
12

 Positivismo é um pensamento filosófico, sociológico e política desenvolvida por Augusto Comte. Comte 

propõe que a observação dos fenômenos objetivamente é a única forma de se chegar a uma ciência 

verdadeira (positiva). A busca pelo progresso é uma característica intrínseca ao pensamento positivo. Dentro 
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Podemos apresentar brevemente os pensamentos preponderantes no século XIX 

que irão influenciar as duas principais correntes historiográficas deste período. Barros 

(2011) afirma que durante meados do século XVIII e, sobretudo durante o século XIX, o 

fazer historiográfico – e o papel do historiador - foi determinado por duas perguntas 

principais: o que o historiador deve buscar na história e que métodos e procedimentos o 

historiador deve empregar nessa busca. As respostas dadas a essas perguntas é que deram 

origem as correntes diferenciadas do pensamento historiográfico. 

O pensamento positivista foi inspirado por discussões já apresentadas pelo 

Iluminismo. Porém, suas especificidades marcaram a historiografia moderna com questões 

que envolvia desde o cerne da história, ao papel do historiador e como a pesquisa histórica 

deveria ser feita. 

Parte deste pensamento pode ser resumida em alguns pontos, como por exemplo, 

a necessidade da afirmação de que o conhecimento humano pudesse ser inteiramente 

objetivo; a busca por uma história universal, que abarcasse toda a humanidade; a ideia de 

imparcialidade do sujeito que produz o conhecimento quando pensado no amparo do 

conhecimento científico sobre as sociedades humanas (BARROS, 2011). 

Já o pensamento historicista, logo no início, ainda estava preocupado em mostrar 

os verdadeiros fatos ou, de acordo com a máxima rankeniana, “narrar os fatos tal como 

eles acontecem”. Posteriormente, se preocupou em trazer para a historiografia uma 

discussão sobre a subjetividade do sujeito que constrói a história, como também a respeito 

da singularidade da metodologia da história, que busca um padrão compreensivo e não 

explicativo como trabalhado nas ciências naturais. E, vemos esta perspectiva historicista 

em autores modernos e contemporâneos, como em Ricoeur, em Marrou ou até mesmo em 

Gadamer, autor que iremos trabalhar no próximo capítulo (BARROS, 2011). 

Mas, retomando a discussão anterior, essas duas correntes historiográficas 

colaboraram para a afirmação de métodos e técnicas que desenvolveriam a análise 

histórica. A heurística (pesquisa) e a hermenêutica (interpretação) passaram a serem 

métodos consagrados na história. Além disso, a criticidade torna-se um item essencial na 

recuperação das informações registradas nos documentos. As disciplinas de paleografia e 

de diplomática se tornaram fortes auxiliares no tratamento da informação histórica, 

                                                                                                                                                    
da historiografia encontramos alguns teóricos que se aproximaram das ideias de Comte, afirmando que a 

história é feita a partir de leis universais e que toda análise documental deverá ser feita de forma objetiva. 
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tornando-se essenciais para o estudo desses documentos e os mesmos adquirem um caráter 

irrefutável de prova. 

Como vimos, o positivismo marca, principalmente a escrita da história no século 

XIX e, nos é de extrema importância, pois trazem à tona a caracterização da história 

enquanto ciência, ou seja, o cientificismo histórico. Essa visão positivista do documento 

transforma os estudos relacionados à sociedade em ciência e aproximam o caráter 

documental ao registro probatório. O registro passa a ser associado à verdade e a história 

somente pode ser feita com os documentos-verdade. As leis, regularidades e verdades 

encontradas nas ciências naturais passam a ser transportas para os estudos sociais no afã da 

aproximação com o progresso. Sobre o cientificismo do século XIX, Wehling (2001) faz a 

seguinte colocação: 

O cientificismo metodológico [...] deu o tom na investigação das nascentes 

ciências do homem na segunda metade do século XIX. História, 

antropologia, etnografia, direito, sociologia, psicologia e economia, 

estabeleciam axiomaticamente a existência de regularidades, sua dinâmica 

sobre forma processual (como conjunto de elementos articulados entre si e 

dirigidos para um determinado fim), a validade dos procedimentos indutivos 

de investigação (na história pelo uso da documentação) e a busca de leis, 

referidas ou não ao mundo físico (WEHLING, 2001, p.45). 

 

Neste momento o registro documental aparece cada vez mais como verdade. A 

informação apresentada no documento deve ser vista como ela está registrada e os 

documentos falando por si só, o que Carr (1982) vai chamar de culto aos fatos. Para Le 

Goff, o documento foi consagrado no século XIX como fundamento do fato histórico e 

afirma: 

Ainda que resulte da escolha, de uma decisão do historiador, parece 

apresentar-se por si mesmo como uma prova histórica. A sua objetividade 

parece opor-se à intencionalidade do monumento. Além do mais, afirma-se 

essencialmente como um testemunho escrito (CARR, 2003, p.526). 

 

Como afirma Le Goff (2003), o triunfo documental no século XIX dá-se, 

principalmente, no âmbito do documento escrito. Esta é a forma documental que aparece 

em evidência, já que o documento deveria provar algo.  

O princípio de que era verdade somente o que estava escrito dominou não 

somente a construção da história. Percebemos que outras disciplinas das ciências humanas 

e sociais, de um modo geral, ainda apresentam algumas características historicistas e, 

principalmente, positivistas que marcaram o século XIX.  

A proliferação dos arquivos nacionais na Europa, incentivados pelos Estados 

Nacionais, a busca pela unificação de territórios e pela criação de uma identidade nacional 
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também contribuíram para o uso efetivo dos documentos escritos como fontes de 

informação para a escrita da história (ROUSSEAU; COUTURE, 1998). 

Neste momento percebemos a construção das grandes histórias políticas, geradas 

a partir das análises dos documentos relacionados à política estatal, como também o uso 

em larga escala dos documentos diplomáticos e administrativos. Surgem as grandes 

biografias políticas e a construção das histórias de diversos povos. 

Buscando o pensamento de Nora (1993), em seu artigo Entre a memória e a 

história: a problemática dos lugares, citado anteriormente, destacamos que a necessidade 

das sociedades por uma identidade coletiva exigiu que as mesmas procurassem por sua 

memória em lugares específicos. A memória não estaria mais pronta, sendo lembrada, 

repassada por gerações e sim idealizada em algum lugar de memória.  

Sob esta perspectiva, podemos associar a construção dos Arquivos Nacionais 

durante o século XIX ao fim do uso da memória na história em decorrência da influência 

positivista na escrita da história. 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 

operações não são naturais (NORA, 1993, p.13). 

 

E, também podemos pensar que a influência positivista ainda está arraigada em 

nossa sociedade, já que, de acordo com o autor, houve, durante o século XIX e XX, o 

crescimento e nascimento de diversos arquivos, como também, o crescimento da 

importância dos mesmos dentro das sociedades. 

Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a nossa, 

não somente pelo volume que a sociedade moderna espontaneamente produz, 

não somente pelos meios técnicos de reprodução e de conservação de que dispõe, 

mas pela superstição e pelo respeito ao vestígio. À medida em que desaparece a 

memória tradicional, nós nos sentimos obrigados a acumular religiosamente 

vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que 

foi, como se esse dossiê cada vez mais prolífero devesse se tornar prova em não 

se sabe que tribunal da história (NORA, 1993, p.15). 

 

A concepção dos Estados Nacionais levanta uma questão de identidade comum 

dentro de toda a nação unificada. No caso brasileiro podemos citar a criação do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, no século XIX, que reúne parte da 

documentação colonial e imperial do Brasil. 

A criação do IHGB teve como um de seus objetivos a coleta, a autenticação, a 

catalogação e a publicação de fontes impressas que apoiavam o trabalho do historiador 

(SAMARA; TUPY, 2007). A reunião de documentos de diversas partes do país contribuía 
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para a construção da história brasileira escrita no século XIX. Concomitante à criação e 

organização do IHGB, houve também a criação do Arquivo Nacional do Brasil.  

Esses pontos levantados nos fizeram refletir sobre como as correntes filosóficas, 

discutidas brevemente acima, influenciaram não somente no entendimento do que é o 

documento, mas também no pensamento político e social do período. Desta forma, 

podemos concluir que os arquivos criados neste período tinham, neste primeiro momento, 

o objetivo de organizar os documentos que dariam a possibilidade de construir uma 

história/identidade de uma nação. 

Mas, no âmbito da historiografia, podemos observar uma mudança de paradigma 

(e, consequentemente, no entendimento do que é ou não um documento) a partir do início 

do século XX com o pensamento desenvolvido pela escola dos Annales na França que 

trataremos a seguir.  

 

3.1.3 De documentos históricos para fontes históricas 

 

O pensamento desenvolvido no âmbito historiográfico por Lucien Febvre e Marc 

Bloch, criadores dos Annales d’histoire, économique et sociali, movimento conhecido 

como Escola dos Annales ou  Nouvelle Historie (como ficou conhecido o movimento a 

partir da sua terceira geração) no início da década de 30 do século XX, provocou (e ainda 

provoca) uma mudança paradigmática na escrita da história e, consequentemente, no 

entendimento do conceito e uso das fontes históricas. 

Barros (2010) aponta a necessidade de adaptação do conceito de paradigma para 

com as ciências humanas e a história. Segundo o autor percebemos, a partir da análise da 

historiografia, que não há necessariamente uma quebra de paradigmas, mas sim teorias ou 

correntes historiográficas concorrentes, não havendo o predomínio de uma só perspectiva.  

Desta forma, podemos encontrar nos dias de hoje, o entendimento do que é 

documento (fonte histórica) de formas diferenciadas, sejam elas baseadas nas ideias 

positivistas, por influência da Escola dos Annales, ou ainda baseadas em alguns 

movimentos relacionados a uma história pós-moderna. Todas essas influências e a 

diversidade de correntes historiográficas, ainda hoje, disputam o território da pesquisa 

histórica. 

A primeira revista publicada pela Escola dos Annales foi lançada em janeiro de 

1929. A partir de então mudou-se todo o entendimento de como interpretar o documento e 
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como construir a história. A história deixa de ser linear, causal e factual, para ser escrita 

sob uma perspectiva globalizante, chamando atenção para as análises das estruturas 

sociais, sejam elas econômicas, políticas, culturais, religiosas, dentre outras (BURKE, 

1997; BARROS, 2010).  

Desta forma, o documento passa a ser visto sob uma nova perspectiva. Ele não é 

mais o documento que fala por si só, conforme foi proposto por Ranke na escola 

historicista alemã, mas será uma fonte a ser interpretada pelo historiador. A história não é 

mais narrada, mas sim escrita por homens que pertencem a um determinado tempo e 

contexto histórico/social. 

Desconstrói-se, ao longo do século XX, e sob a influência direta da Escola dos 

Annales, a ideia de que a escrita da história é completamente objetiva. Percebe-se também 

que os documentos, assim como os historiadores, são frutos de seu tempo, ou seja, são 

marcados pelo seu contexto, por quem os escreveu, ou por quem os criou. 

Cardoso e Mauad afirmam que   
É claro que o que está permeando esta nova perspectiva documental é uma total 

transformação da ótica tradicional da história. Não mais uma história individual, 

das singularidades de uma época, sintetizada na ideia de uma narrativa dos 

grandes fatos e dos grandes vultos. O que está em questão, a partir de então, é o 

desvendamento das especificidades de épocas históricas, compreendidas a partir 

de seu caráter transindividual (CARDOSO; MAUAD, 1997, p.402). 

 

O documento textual continua tendo sua importância, já que parte dos 

acontecimentos estava registrada sob esta forma. Porém, passam a considerar outros tipos 

de documentos na escrita da história, como também buscam uma história que vá além da 

história política. Como trabalhar com a história das mentalidades, por exemplo, sem 

sabermos o que as pessoas pensavam em um determinado período? Como penetrar na 

mente dessas pessoas? 

Foi assim que a noção de documento, dentro da historiografia se expandiu. 

Surgem novos problemas e os novos problemas fazem com que os historiadores procurem 

novos documentos para entender tais problemas. Todos os registros humanos passam a ser 

considerados em um estudo histórico. Eles precisam somente ser entendidos enquanto 

personagem de um determinado tempo. A história deixa de ser a história-factual para ser a 

história problema e o conceito de documento se expande para colaborar com os novos 

questionamentos (BARROS, 2011). 

Foucault (2009) denomina esses “novos” documentos, que passam a ser 

analisados por historiadores no início do século XX, de materialidade documental, ou seja, 
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livros, textos, narrações, registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, 

objetos, costumes e etc. que, em qualquer sociedade, apresentam formas de permanências, 

sejam elas espontâneas ou organizadas em unidades de informação. 

Ora, por uma mutação que não data de hoje, mais que, sem dúvida, ainda não se 

concluiu, a história mudou sua posição acerca do documento: ela considera 

como uma tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se diz a verdade 

nem qual o seu valor expressivo, mais sim trabalhá-lo no interior e elaborá-lo; 

ela organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece séries, 

distingue o que é pertinente do que não é, identifica elementos, define unidades, 

descreve relações (FOUCAULT, 2009, p.7). 

 

O reconhecimento de que o documento pertence a um tempo específico já foi 

discutido diversas vezes na historiografia. A Escola dos Annales, em seus três momentos, 

apresenta diversas formas de como o historiador deve analisar o documento, assim como 

outros autores que não são vinculados, diretamente, à escola francesa. Segundo Bloch, 

autor da primeira geração dos Annales,  

O passado é, por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o 

conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que incessantemente se 

transforma e aperfeiçoa. [O mesmo] proíbe-lhes conhecer de si qualquer coisa a 

não ser o que ele mesmo lhe fornece, conscientemente ou não (BLOCH, 2001, 

p.75). 

 

Para Le Goff, autor da terceira geração dos Annales, o documento,  

[...] não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 

sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. 

Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva 

recuperá-lo. (LE GOFF, 2003, p. 535-536). 

 

Carr irá afirmar que, 

Nenhum documento pode nos dizer mais do que aquilo que o autor pensava – o 

que ele pensava que havia acontecido, o que devia acontecer, ou talvez apenas o 

que ele queria que os outros pensassem o que ele pensava, ou mesmo apenas o 

que ele próprio pensava pensar. Nada disso significa alguma coisa, até que o 

historiador trabalhe sobre esse material e o decifre-o. Os fatos mesmo se 

encontrados em documentos, ou não, ainda tem de ser processados pelo 

historiador antes que se possa fazer qualquer uso deles(CARR, 1982, p.52). 

 

Jacques Le Goff irá além do afirmado por Bloch e Le Febvre. Diz que se o 

historiador não conhecer o contexto de produção do documento, este torna-se um 

documento/monumento. Ou seja, o caráter das informações registradas é tão forte e/ou 

legitimadas por determinados grupos sociais (e pelo poder), que o documento adquire um 

atributo de evocador do passado, resgatando uma memória-verdade.  
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O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o 

produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a 

viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que 

pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e testemunho, o 

ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar 

analisados, desmistificando lhe o seu significado aparente. O documento é um 

monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – 

voluntaria ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias. No limite, 

não existe um documento-verdade. Todo documento é mentira. [...] É preciso 

começar por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e 

analisar as condições de produção dos documentos-monumentos (LE GOFF, 

2003, p.537). 

 

Podemos dizer que a sociedade é que transforma os documentos em monumentos, 

seja de forma voluntária (organização dos arquivos, bibliotecas e museus) ou de forma 

involuntária. Perceber o documento enquanto monumento é perceber que ele pertence a um 

conjunto que foi construído e que pertence a um determinado contexto sócio-político. 

Assim, os objetos depositados em arquivos e coleções são parciais, intencionais e 

circunstâncias, pois já passaram pelo crivo da seleção sendo, em tempos passados, 

elementos de disputas a partir das relações de poder existente. Desta forma, para que o 

documento possa contribuir para a construção da história/memória faz-se necessário “não 

isolar os documentos do conjunto de monumentos de que fazem parte” (LE GOFF, 2003, 

p.538). 

Mas porque trouxemos toda a perspectiva da historiografia para uma pesquisa 

desenvolvida no âmbito da Ciência da Informação? Porque acreditamos na necessidade, 

para uma análise documental, do entendimento da ideia de que o documento vai além da 

perspectiva positivista, já conhecida e disseminada dentro da perspectiva da análise 

documentária. O documento não é somente uma prova. Ele é uma fonte. E é o analista que, 

ao interpretá-lo, irá fazer o documento/fonte falar. 

Todo o discurso elaborado no âmbito da historiografia contemporânea também 

pode ser utilizado no âmbito da Ciência da Informação. Conceitos como o de 

documento/monumento elaborado por Le Goff tornam-se essenciais para uma análise 

documentária em um ambiente informacional. É por isso que apresentamos como a 

historiografia viu, e vê, o documento. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é que o termo “documento” tornou-se tão 

pejorativo, no âmbito historiográfico, lembrando sempre as informações escritas cultuadas 

por historiadores positivistas, que o termo tendeu a cair em desuso. O termo “fonte” 

histórica passa a ser mais utilizado por agregar outros tipos de informações (como 
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informações orais, imagéticas, sonoras, dentre outras) e não estar, necessariamente, 

vinculado às informações escritas. 

Alguns historiadores contemporâneos também criticam o uso do termo “fonte”. 

Burke (2004), por exemplo, afirma que o termo fonte ainda restringiria alguns tipos de 

informações que poderiam ser utilizadas pelo historiador. Sugere, então, o uso do termo 

“evidência”, que indica que todos os tipos de informações deixados pelo homem ao longo 

do tempo poderiam servir de fonte para o historiador. 

Outro exemplo é Foucault (2009) que relaciona uma nova terminologia para as 

“fontes” com o papel da sociedade diante desses documentos. Para o autor, os “novos” 

documentos que passam a ser analisados por historiadores no início do século XX, são, na 

realidade, uma espécie de “materialidade documental”, ou seja, livros, textos, narrações, 

registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes e etc. que, 

em qualquer sociedade, apresentam formas de permanências, sejam elas espontâneas ou 

organizadas em unidades de informação. 

O documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através da 

qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou disseram, o que é passado 

e o que deixa apenas rastros; ela procura definir, no próprio tecido documental, 

unidades, conjuntos, séries, relações. É preciso desligar a história das imagens 

com que ela se deleitou durante muito tempo e pela qual encontrava sua 

justificativa antropológica: a de uma memória milenar e coletiva, se servindo de 

documentos materiais para reencontrar o frescor de suas lembranças. Ela é o 

trabalho e a utilização de uma materialidade documental (livros, textos, 

narrações, registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, 

costumes e etc.) que apresenta sempre em toda parte, em qualquer sociedade, 

formas de permanências, quer espontâneas, quer organizadas. O documento não 

é o feliz instrumento de uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, 

memória; a história é, para uma sociedade, certa maneira de dar status e 

elaboração à massa documental de que ela não se separa. (FOUCAULT, 2009, 

p.7-8) 

 

Com relação ao uso das fontes/evidências/vestígios/documentos, Barros (2001) é 

enfático ao determinar sua importância para a prática do historiador. Segundo o autor o 

trabalho do historiador é obrigatoriamente e metodologicamente conduzido pelas fontes 

históricas – vestígios e evidências de toda espécie deixados pela ação do homem ao longo 

do tempo.  

Seguindo este raciocínio, Barros aponta que podemos mudar a concepção do que é 

fonte histórica – o que vimos ao analisar a história da historiografia – mas dificilmente 

mudará a obrigatoriedade do uso da fonte histórica enquanto legitimadora das afirmações e 

análises desenvolvidas pelo próprio historiador na construção da história. Sendo assim, 
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Até o presente momento, a Fonte Histórica é o único recurso que permite ao 

historiador acessar uma época e uma sociedade que não estão mais 

presentificados. [...] Isso só poderá se modificar, algum dia, se surgir 

futuramente alguma tecnologia muito sofisticada que seja capaz de visualizar 

períodos no Passado (“visores do tempo”, por exemplo), ou se um dia forem 

descobertas formas de viajar através do tempo, como nas “máquinas do tempo” 

que têm sido propostas pela imaginação dos autores de iniciação científica. Até 

lá, sem recursos como estes, que até o momento fazem parte da ficção, a Fonte 

Histórica tem sido ela mesma a única “máquina do tempo” disponível para o 

historiador (BARROS, 2011, p.61). 

 

Vê-se, portanto, a mudança gradual do entendimento do que é uma fonte histórica, 

ou ainda, uma fonte informacional, ou seja, aquela fonte que informa o historiador na 

escrita da história. E percebemos essa mudança não somente na historiografia, como 

também na documentação. 

Se analisarmos os trabalhos de Suzanne Briet podemos fazer um comparativo com 

o proposto pela Escola dos Annales. Briet e seus seguidores (Day, Buckland, dentre 

outros), irão demostrar que nenhum documento é propriamente objetivo. O status que o 

documento adquire é a posteriori, ou seja, quando torna-se um monumento. Desta forma, 

nenhum documento nasceria com a insígnia de documento, mas sim, seria concebido 

enquanto documento pela sociedade que o produz (RABELLO, 2008). 

Em resumo: 

O documento será o produto de um processo de objetivação (valoração) num ato 

interpretativo de atribuição de significados e sentidos, sob a influência dos 

aspectos subjetivos “condicionados” pelo contexto social e cultural com os quais 

os sujeitos necessariamente se relacionam. Considerando essa especificidade, o 

documento é, portanto, fruto de uma nação interpretativa (subjetiva) de um 

sujeito que vive em sociedade e que recebe sua influência passiva e dativamente 

a um só tempo (RABELLO, 2008, p. 26). 

 

Acreditamos que toda a mudança de pensamento no século XX, seja no 

entendimento do que é fonte informacional, seja na análise propriamente dita dessas fontes, 

foi influenciada pela mudança paradigmática, ocorrida nas ciências exatas, provocada pelo 

desenvolvimento do conceito de relativismo. 

O novo conceito do que documento/fonte informacional e a noção desenvolvida 

por Le Goff de documento/monumento serão vitais para a compreensão da importância do 

conhecimento do contexto de produção do documento na análise do mesmo. No próximo 

capítulo trabalharemos com mais propriedade essa questão ao trazermos da filosofia e da 

história as propostas da Hermenêutica/Consciência histórica de Hans-Georg Gadamer. 

 

 



55 

 

3.2 O FILME COMO FONTE INFORMACIONAL 

 

Conforme foi analisado anteriormente, a expansão da noção de documento fez 

com que vários tipos de documentos, que foram ignorados ao longo da escrita da história, 

passassem a ser incorporados no domínio do historiador. Cada grupo de estudiosos 

utilizará as fontes que precisa – estas as mais variadas - para conseguir compreender os 

diversos campos historiográficos. 

É neste ponto em que o filme cinematográfico será utilizado como instrumento 

informacional para a pesquisa histórica. A mudança no conceito foi gradual e ainda hoje há 

aqueles historiadores que não consideram um filme como uma fonte histórica. Mas, 

principalmente, durante a década de 1960, o filme passa a ser utilizado como fonte, não só 

na história, como também em outras áreas do conhecimento, aproximando a história destas 

disciplinas e buscando a melhor maneira de compreender e analisar essas novas fontes 

(MOLINARI JUNIOR, 1995). 

Kornis (1992) aponta duas fases para a apropriação do cinema como fonte 

histórica. Na primeira, que se estende até meados do século XX, o cinema era visto como 

um reflexo da realidade, não sendo muito trabalhado por historiadores e sim por sociólogos 

e críticos de cinema. A segunda fase se iniciou na década de 60 do século XX, onde o 

cinema não será mais uma cópia da realidade e sim uma representação
13

 da realidade 

construída pelo cineasta (KORNIS, 1992).  

Dois artigos de Marc Ferro foram de suma importância para a inserção do filme 

cinematográfico no âmbito de pesquisa do historiador. No primeiro, intitulado “O filme: 

uma contra-análise da sociedade” e publicado em 1974, Ferro apresenta a visão de 

desconfiança do historiador diante do filme, criticando-a e nos mostra os questionamentos 

que rodeavam o trabalho do historiador: 

[...] como confiar nos cinejornais, quando todo mundo sabe que essas imagens, 

pseudorrepresentações da realidade, são escolhidas, transformáveis, já que são 

reunidas por uma montagem não controlável, um truque, uma trucagem. O 

historiador não pode se apoiar em documentos dessa natureza. Todos sabem que 

ele trabalha numa redoma de vidro: “Aqui estão as minhas referências, aqui estão 

as minhas provas” (FERRO, 2010, p.29). 

 

 

                                                 
13

 Usamos o conceito de representação caracterizando uma ideia ou imagem concebida por alguém em 

relação a sua percepção de algo. Neste caso, acreditamos que a autora está referenciando a visão que o 

cineasta tem da realidade, sendo esta visão única e interpretativa da realidade que filmada. 
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Outro trabalho de Ferro essencial é o verbete “Imagem”, publicado na 

enciclopédia “La nouvelle histoire” sob a organização de Jacques Le Goff, Roger Chartier 

e Jacques Revel em 1978. Ferro incorpora a este verbete a noção de “filme”, dentro das 

fontes imagéticas, e como este pode ser utilizado por historiadores.  

Se distanciando das visões semióticas para análise de filmes (que falaremos um 

pouco mais adiante), o filme, para Ferro (1978), é um produto, nas quais as significações 

não são, somente, cinematográficas, mas sim um testamento. Sendo que para o historiador, 

o filme poderá ser utilizado não necessariamente na totalidade de suas obras, mas pode 

compor séries, ou utilizar-se de imagens destacadas, devendo integrar os contextos sociais 

que circunda a sua produção e a sua recepção. Essa análise será também incorporada na 

fala de Burke (2004), quando desenvolve a ideia de história cultural das imagens (FERRO, 

1978). 

Peter Burke (2004), em seu trabalho intitulado “Testemunha Ocular”, apresenta 

como historiadores do mundo inteiro incorporaram o uso das imagens (incluindo o filme) 

em seu campo de pesquisa, como também apresenta alguns enfoques dados por 

historiadores ao fazerem uso das imagens em seus trabalhos. 

De acordo com o autor, desde a década de 40 do século XX, historiadores do 

mundo inteiro vêm recorrendo ao uso da imagem para a escrita da história. Segundo o 

autor seria muito difícil escrever sobre um passado no qual as fontes escritas eram escassas 

ou até inexistentes. Ou seja, seria quase impossível escrever sobre a pré-história europeia 

sem as evidências das pinturas encontradas em cavernas, como também não seria tão rico o 

conhecimento que temos do Egito Antigo sem considerarmos as pinturas encontradas nos 

túmulos faraônicos (BURKE, 2004). 

Com relação ao Brasil, a grande enfoque de Burke (2004) é para as análises 

realizadas por Gilberto Freyre sob pinturas do Brasil Colonial para a compreensão das 

relações privadas existentes nesta sociedade. 

A evidência de pinturas e fotografias também foi utilizada na década de 1930 

pelo sociólogo-historiador brasileiro Gilberto Freyre, (1900-1987), que 

descreveu a si mesmo como um pintor histórico ao estilo de Ticiano e seu 

enfoque da história social como uma forma de “impressionismo”, no sentido de 

uma “tentativa de surpreender a vida em movimento”. Seguindo os passos de 

Freyre, um historiador americano dedicado a estudos do Brasil, Robert Levine, 

publicou uma série de fotografias da vida na América Latina no final do século 

19 e início do século 20 com um comentário que não apenas insere as fotografias 

no contexto, mas também discute os principais problemas suscitados pela 

utilização desse tipo de evidência (BURKE, 2004, p.14-15). 
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Burke (2004) analisa e sistematiza alguns enfoques principais utilizados no 

domínio da história para a análise de imagens. Acreditamos ser de extrema importância 

apresentar os enfoques descritos por Burke para compreendermos que não há apenas uma 

metodologia, nem algum enfoque obrigatório, dentro do campo da história, para a análise 

de imagens, incluindo a análise de filmes. 

Em um primeiro momento, o autor traz a questão da iconografia e da iconologia 

desenvolvida principalmente Erwin Panofsky e o Instituto Warburg na Alemanha na 

primeira metade do século XX. O enfoque do grupo foi sintetizado em um artigo publicado 

por Panofsky em 1939, onde este distinguia três níveis de interpretação e descrição de 

imagens artísticas: o nível pré-iconográfico, o nível iconográfico e o nível iconológico. 

Segundo Burke (2004) no primeiro nível, o pré-iconográfico, Panofsky busca uma 

descrição voltada para o significado mais aparente da imagem, descrição dos elementos da 

imagem. Irá chamar de significado natural. Consiste basicamente na identificação dos 

eventos, tais como batalhas, procissões, e objetos, como pessoas, animais, paisagem, dentre 

outros. Esta seria a descrição mais básica a se fazer com uma imagem. 

O segundo nível envolve a questão da contextualização da imagem. No nível 

iconográfico deveríamos identificar o sentido estrito, convencional, cultural da imagem. 

Ou seja, seria um aprofundamento do primeiro nível: se no primeiro nível identificamos 

uma refeição, teríamos que dizer qual refeição é essa que foi ilustrada, ou se disséssemos 

que estávamos vendo uma batalha teríamos que dar seu nome àquela representação. Neste 

nível, faz-se necessário o reconhecimento dos códigos culturais que são referidos na 

imagem. 

O nível iconológico é puramente interpretativo. Distinguiu-se do segundo nível 

pelo fato de se voltar ao significado intrínseco da imagem. Burke (2004) afirma que para 

Panofsky este era o nível mais importante, pois ofereceria uma infinidade de informações 

relacionadas ao íntimo de uma sociedade, nação, período, cultura. Segundo Burke (2004) é 

neste nível que as imagens oferecem evidências indispensáveis aos historiadores culturais. 

De acordo com Burke os níveis pictóricos de Panofsky e do Instituto Warburg 

eram uma adaptação para a análise de imagens de uma ideia desenvolvida por Friedrich 

Ast, pioneiro na arte da interpretação de textos (hermenêutica). O que eles fizeram foi 

adaptar “para as imagens uma tradição especificamente alemã de interpretação de textos” 

(BURKE, 2004, p.45). 



58 

 

A grande crítica que Burke (2004) desenvolve a técnica utilizada por Panofsky é 

que o método é preciso e estreito em alguns casos e muito vago em outros. Faltariam 

parâmetros que estabelecessem os limites da flexibilidade do método. Segundo o autor, o 

método deve ser praticado para além da iconografia, porém utilizando a iconologia de uma 

forma sistemática, que pode incluir o uso de outros métodos, como a psicanálise e o 

estruturalismo. 

[...] o método incorre no risco de subestimar a variedade das imagens, sem falar 

na diversidade de questões históricas para as quais as imagens podem auxiliar a 

encontrar respostas. Historiadores da tecnologia (digamos) e historiadores de 

mentalidades buscam imagens com diferentes necessidades e expectativas 

(BURKE, 2004, p.52). 

 

Em um segundo momento Burke (2004) irá apresentar dois métodos bastante 

utilizados campo da história para a análise de imagens. Os métodos são adaptações de 

teorias de outras áreas para o domínio das imagens e busca vê-las de uma forma 

diferenciada.  

O primeiro é a psicanálise que estaria intimamente ligado à análise iconológica 

proposta por Panofsky. Nesta proposta caberia ao historiador, principalmente aquele que 

trabalha com mentalidades, buscar e analisar os significados inconscientes existentes em 

cada imagem. 

Burke (2004) realiza algumas críticas ao enfoque, acreditando que a ida do 

historiador ao inconsciente representado em uma imagem, além de demasiadamente 

subjetivo é bastante especulativo. 

[...] o enfoque psicanalítico é ao mesmo tempo necessário e impossível. É 

necessário porque as pessoas de fato projetam suas fantasias inconscientes nas 

imagens, mas é impossível justificar este enfoque em relação ao passado de 

acordo com critérios acadêmicos normais porque tais evidências cruciais foram 

perdidas. Interpretar imagens desse ponto de vista é inevitavelmente especulativo 

(BURKE, 2004, p.216). 

 

Com relação ao enfoque estruturalista, ou semiótico, apontado por Burke (2004), 

é um enfoque mais desenvolvido, seja na área da Linguística, seja na História ou na 

Ciência da Informação. Quando falamos de textos, a análise do discurso, abordada pelo 

enfoque estruturalista, é um método recorrente nessas áreas e serve como apoio para 

análise de diversos documentos. 
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Porém, quando falamos de imagens, o enfoque estruturalista ainda é pouco 

trabalhado. Alguns autores
14

 já se dedicam a análise de imagens a partir da semiótica, 

porém este não será o nosso enfoque. Mas, achamos necessário, ao menos apresentar esta 

possibilidade de análise.  

De uma forma bem resumida, a análise semiótica se baseia na proposta 

desenvolvida por Saussure que buscava uma ciência geral dos signos. Mas foi com Pierce 

o verdadeiro ponto de partida quando nos referimos à semiótica das imagens, quando este 

desenvolveu a noção de ícone (MAUAD; CARDOSO, 1997). Desta forma, 

[...] na concepção peirceana, o ícone é um signo que, na relação signo-referente 

(signo-objeto), designa um objeto ao reproduzi-lo ou imitá-lo, por ter certos 

traços — um pelo menos — em comum com o objeto em questão. Serão ícones 

tanto imagens quanto diagramas ou metáforas. Os signos icônicos seriam 

imediatamente comunicativos por serem de percepção instantânea. É interessante 

notar, porém, que podem existir ícones mesmo na inexistência empírica dos 

objetos correspondentes (por exemplo, a estátua de um centauro) (MAUAD; 

CARDOSO, 1997, p.526). 

 

 Ao longo do século XX algumas críticas foram construídas à ideia de ícones e, a 

análise semiótica passou de sígnica (comunicacional) para uma semiótica da significação. 

Esta foi reafirmada e expandida na segunda metade do século XX, a partir das pesquisas de 

Levi-Strauss e Barthes, este último focado em análises de imagens (MAUAD; CARDOSO, 

1997). 

Burke (2004) aponta que o enfoque estruturalista teve uma importância crucial 

para a análise de imagens, principalmente por trabalhar com oposições formais, ou seja, 

associações entre dois signos que geram outra associação feita pelo expectador a partir da 

justaposição dos signos em um determinado contexto.  

A grande crítica que Burke (2004) realiza sobre a análise semiótica da imagem é 

que ela torna-se reducionista ao presumir que a imagem tem apenas um significado, uma 

leitura, não existindo ambiguidades, sendo que seu significado encaixaria-se de forma 

clara, se o historiador conhecesse o código que precisa para que a imagem possa ser “lida”. 

 Baseado nas críticas ao movimento estruturalista surge um movimento pós-

estruturalista que também foi adaptado à análise de imagens. Segundo Burke (2004) o foco 

do pós-estruturalismo 

 

 

                                                 
14

 Para mais detalhes sobre o uso da semiótica na análise de imagens cf. Martine Joly em Introdução à 

análise da imagem. cf. Lucia Santaella e Winfried Nöth em Imagem: Cognição, semiótica e mídia. 
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[...] recai na indeterminação, na “polissemia” ou no que Jacques Derrida chamou 

de “jogo infinito de significações”. Eles estão preocupados com a instabilidade 

ou a multiplicidade de significados e com as tentativas dos produtores de 

imagens de controlar esta multiplicidade por meio, por exemplo, de rótulos e 

outros “iconotextos” (BURKE, 2004, p.222). 

 

A grande crítica elaborada por Burke sobre o movimento pós-estruturalista será 

que, ao contrário dos estruturalistas que reduz o poder de interpretação de uma imagem, 

estes presumem que “qualquer significado atribuído a uma imagem é tão válido como 

qualquer outro" (BURKE, 2004, p. 222), ou seja, a questão da multiplicidade de 

significados torna-se tão importante que os significados dados a uma imagem devem ser 

considerados em sua análise. 

Outra questão apontada por Burke é o fato desta proposta não ser tão inovadora 

quanto parece, já que a questão da polissemia das imagens aparece na iconografia clássica, 

como também pode-se perceber essa preocupação em Barthes, mesmo considerando que 

este aceita o fato de que a polissemia nos significados enfraquece a decodificação 

estruturalista das imagens (BURKE, 2004). 

A última metodologia apresentada por Burke (2004) e a que ele considera como a 

mais propícia para ser utilizada em uma análise de imagens é o que ele irá convencionar de 

“análise cultural das imagens” ou “antropologia histórica das imagens” (BURKE, 2004, p. 

227). 

A análise cultural das imagens nos é de grande importância já irá caminhar 

paralelamente às propostas de análise de textos oferecidas por Gadamer em sua 

hermenêutica através da consciência histórica. A relação entre essas duas propostas 

metodológicas será a discussão principal do próximo capítulo desta pesquisa. 

Mas, neste momento, nos torna interessante perceber o que Burke está chamando de 

análise cultural das imagens. Esta análise se distancia tanto do entendimento de que uma 

imagem é um reflexo da realidade social, como também de um sistema de signos sem 

relação com a realidade social. Podemos entender que este ponto de vista busca um “meio-

termo” para metodologias que Burke julga ser extremas (BURKE, 2004). 

Para o autor, as imagens não devem ser analisadas como confiáveis ou não 

confiáveis. Muitas vezes a “má compreensão” de uma imagem pode ser uma forma de 

entendermos que as interpretações diferentes de um mesmo objeto são normais e, com isso, 

torna-se impossível julgar uma interpretação como certa e outra como errada. 

Essa questão também será envolvida na forma de descrever as diferenças, entre as 

intenções e os efeitos, como a mensagem é difundida, sejam por instituições, artistas e 
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outros e como ela é recebida pelos diferentes grupos de leitores e espectadores. “Nesse 

sentido, Vasco da Gama, por exemplo, ‘enganou-se’ tomando um templo indiano por uma 

igreja cristã” (BURKE, 2004, p. 229).  

 Em vez de descrever imagens como confiáveis ou não confiáveis, adeptos da 

terceira via estão preocupados com graus ou formas de confiabilidade e com 

confiabilidade para propósitos diferentes. Eles rejeitam a simples oposição entre 

a visão da imagem como “espelho” ou “fotografia instantânea”, por um lado, e a 

visão da imagem como nada mais  do que um sistema de signos ou convenções, 

por outro. Eles alegam que no caso das imagens - como no caso dos textos - as 

convenções filtram informações sobre o mundo exterior mas não excluem. 

Somente em casos raros, como no caso das “raças monstruosas”, é que os 

estereótipos são tão grosseiros que excluem toda a informação (BURKE, 2004, 

p. 233). 

 

É neste sentido que podemos nos perguntar: a imagem tem significado para quem? 

A partir desta pergunta que Burke desenvolve a noção de que a imagem necessita ser 

inserida dentro de vários “contextos” para que possa ser analisada. E o termo “contextos” 

aparece no plural já que estes podem ser políticos, culturais, sociais (o que engloba a 

perspectiva de contextos históricos), como também materiais, ou seja, seu lugar de exibição 

e aparição. 

Um exemplo da visualização e compreensão dos contextos durante a análise de 

imagens é do próprio Panofsky. Segundo ele, as imagens fazem parte de uma cultura e não 

podem ser analisadas sem um conhecimento prévio da cultura na qual está inserida, ou seja, 

em seu contexto cultural. Burke cita seu exemplo no qual Panosfsky afirma que  

um nativo australiano ‘não poderia reconhecer o tema da Última Ceia; para ele 

essa cena apenas evocaria a ideia de um alegre jantar’. Para interpretar a 

mensagem, é necessário familiarizar-se com os códigos culturais (BURKE, 

2004, p.50). 

 

Outro ponto relevante é a questão da narração e do discurso passado através das 

imagens. As imagens não podem ser analisadas de forma isolada, já que contam narrativas, 

discursos, que, tornam-se problemáticos para as análises feitas em tempos posteriores à sua 

época de produção. Um dos problemas é a identificação das convenções narrativas, ou o 

discurso, narrado pela série de imagens analisadas, ou pelos filmes. Essas questões serão 

discutidas, de uma forma profunda, no próximo capítulo. 

Retomando a questão do uso dos filmes como fontes informacionais para a história, 

percebemos que a preocupação com a construção de arquivos que preservassem imagens e 

filmes soa como uma forma de atribuir um grau de importância a esse tipo de informação. 

Durante a década de 20 do século XX, aumenta-se o interesse do filme como 

fonte para a história. Entre os anos de 1926 e 1934, durante os Congressos Internacional 
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das Ciências Históricas, discutiu-se a busca de condições para a preservação dos filmes em 

locais apropriados. Mas, nem todos os filmes deveriam ser contemplados. A preservação, 

neste período, tinha como foco os filmes realidade, ou seja, os registros da atualidade, ou 

os Cinejornais, que, para eles, refletiam a realidade e não sendo, apenas, uma construção 

cinematográfica. 

Segundo Couture e Rousseau, o valor do filme como fonte para a história é 

verdadeiramente reconhecido entre as duas grandes guerras e será suficientemente 

importante para suscitar a criação, em 1938, da Federação Internacional dos Arquivos do 

Filme, a FIAF (COUTURE; ROUSSEAU, 1998). 

A FIAF foi criada com a função principal de conservar e difundir o documento 

fílmico. Além disso, a FIAF, até os dias atuais, atua diretamente na criação de normas e 

padrões que focam no acesso e preservação dos filmes e dos documentos relativos a eles 

(COUTURE; ROUSSEAU, 1998).  

Este passo foi de extrema importância para o entendimento do filme como fonte, 

já que a preocupação com a preservação somente se dá a partir do momento em que 

determinado documento é considerado importante, ou seja, monumento diante da 

sociedade – na concepção de Le Goff (2003). 

Sob uma ótima geral, ou seja, inserindo o filme dentro da noção de imagens, 

Paiva (2006) afirma que a imagem contribui para a percepção de como as pessoas 

representaram sua história e historicidade, como também a compreensão de como se 

apropriaram da memória cultivada, seja individual ou coletivamente. São representações 

das várias dimensões da vida em um tempo e em um espaço específico (PAIVA, 2006). 

Paiva também chama atenção para o problema da utilização das imagens que, 

apesar de fontes riquíssimas, traz consigo as escolhas do produtor e de seu contexto. E, 

desta forma, sua análise deve ser feita de forma cuidadosa, priorizando a crítica interna e 

externa das fontes – realizada em qualquer outra fonte histórica -, buscando sempre 

trabalhar com perguntas relativas ao onde? Quando? Quem? Por quê? Para que? Para 

quem? (PAIVA, 2006). 

A imagem é, certamente, uma das fontes históricas mais ricas, que traz embutida 

as escolhas do produtor e de todo o contexto no qual foi concebida, idealizada, forjada. 

Nesse aspecto ela é uma fonte como qualquer outra e, assim como as demais, tem que ser 

explorada com muito cuidado. Não são raros os casos em que elas passam a ser tomadas 
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como verdade, porque estariam retratando fielmente uma época, um evento, um 

determinado costume ou certa paisagem. 

Burke afirma que 

Imagens são testemunhas mudas, e é difícil traduzir em palavras o seu 

testemunho. Elas podem ter sido criadas para comunicar uma mensagem própria, 

mas historiadores não raramente ignoram essas mensagens a fim de ler as 

pinturas nas “entrelinhas” e aprender algo que os artistas desconheciam estar 

ensinando. Há perigos evidentes nesse procedimento. Para utilizar a evidência de 

imagens de forma segura, e de modo eficaz, é necessário, como no caso de 

outros tipos de fontes, estar consciente de suas fragilidades. A “crítica da fonte” 

de documentos escritos há muito tempo tornou-se parte essencial da qualificação 

dos historiadores. Em comparação, a crítica de evidência visual permanece 

pouco desenvolvida, embora o testemunho de imagens, como o dos textos, 

suscite problemas de contexto, função, retórica, recordação (se exercida pouco, 

ou muito, tempo depois do acontecimento), testemunho de segunda mão etc. Daí 

porque certas imagens oferecem mais evidências confiáveis do que outras 

(BURKE, 2004, p.18). 

 

Isso significa que para compreendermos as imagens como fontes precisamos 

trabalhá-las como fontes. Ou seja, precisamos ter em mente que elas não são retratos fiéis 

do passado, mas sim que representam visões contemporâneas de um mundo distante no 

tempo; que as imagens necessitam ser colocadas dentro de seus contextos, conforme 

dissemos anteriormente; que as imagens seriadas oferecem testemunhos mais confiáveis 

do que se trabalhadas individualmente e que as imagens tem tanto a oferecer, inclusive em 

seus pequenos detalhes (BURKE, 2004). 

Segundo Molinari Júnior, todos os filmes podem ser considerados fontes já que 

revelam algo acerca do contexto histórico em que foi gerado, podendo servir de 

testemunhos de instantes e épocas (MOLINARI JUNIOR, 1995). Para Kornis (1992) 

O filme adquiriu de fato o estatuto de fonte preciosa para a compreensão dos 

comportamentos, das visões de mundo, dos valores, das identidades e das 

ideologias de uma sociedade ou de um momento histórico. Os vários tipos de 

registros fílmicos – ficção, documentário, cinejornal e atualidades vistos como 

meio de representação da história, refletem, contudo de forma particular sobre 

esses temas. Isso significa que o filme pode tornar-se um documento para a 

pesquisa histórica, na medida em que articula ao contexto histórico e social que o 

produziu um conjunto de documentos intrínsecos à própria expressão 

cinematográfica (KORNIS, 1992, p.3). 

 

A questão levantada por Burke de que as imagens não são reflexos fiéis da 

realidade geram problemas na hora da análise de filmes, principalmente quando 

relacionada ao tratamento de filmes documentários ou atualidades (cinejornais). A 

produção do documentário, por exemplo, pode levar o público a ver aquelas informações 

como verdade, como se estivéssemos presentes no acontecimento que foi registrado pelo 

cineasta, como autênticas. 
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Segundo Bernardet e Ramos (1998) a apresentação, por exemplo, do 

documentário como verdade é um discurso, pois o documentário é uma construção do 

cineasta, sendo a realidade apresentada uma mistura de técnicas e metodologias que 

mostram-se como verdadeiras. O que vemos não é o que realmente aconteceu, mas sim o 

discurso daquele que produziu o documentário sobre aquele acontecimento. Se o discurso 

for habilmente montado, quase não seremos capazes de identificá-lo como tal e podemos 

acabar encarando-o como verdade. 

E, para uma análise crítica dos filmes, não devemos levar em considerações estes 

pontos somente para os filmes que parecem reais, pois, de uma forma geral, um filme 

considerado de ficção pouco difere de um documentário. As imagens em movimento, nos 

dois casos, são recortes, interpretações do real, que carregam sempre o ponto de vista de 

quem filma ou de quem produziu. E a produção do documentário envolve as técnicas de 

edição, montagem e enquadramento que são bastantes características do filme de ficção. 

Para Ivana Bentes (2008), 

O documentário utiliza uma série de recursos e técnicas compartilhados pelo 

filme de ficção e de encenação, tem “personagens”, “cenários” e locações, toda 

uma série de intervenções, da câmera, do entrevistador, do narrador, do 

montador, que “alteram” e modificam de forma significativa o mero “registro” 

(BENTES, 2008, p. 8). 

 

Burke (2004) reforça essa ideia ao afirmar que é um trabalho complexo para o 

analista desmistificar o filme, resistir ao “efeito-realidade” que é mais forte nos filmes do 

que em outros objetos iconográficos, como nas pinturas e fotografias, por exemplo, 

(BURKE, 2004). 

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 essa 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 sentimentos de muitos 

espectadores. O termo híbrido “docudrama” é uma lembrança muito viva da 

tensão entre a ideia do drama e a ideia do documento, entre os anticlímaces e o 

caráter inacabado do passado e as necessidades do diretor como as do escritor, 

ou do pintor, de atender à forma. (BURKE, 2004, p. 200). 

 

Desta forma, a teoria da história colabora para o entendimento de como o filme 

deve ser tratado para ser entendido enquanto fonte para o estudo histórico. Vários fatores 

devem ser levados em consideração e o analista (ou o historiador) deve ter esses pontos em 

mente para que não caia na armadilha que os filmes oferecem constantemente: o filme 
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como espelho da realidade passada. Devemos desconstruir essa noção para que, somente 

assim, possamos compreendê-lo como uma fonte de informação. 
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4 A TRADIÇÃO E A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: QUESTÕES DA 

HERMENÊUTICA GADAMERIANA 

 

“retrair-se ou ‘liberar-se’ da tradição não 

pode ser a nossa primeira preocupação em 

nossos comportamentos em face do passado 

do qual, nós, seres históricos, participamos 

constantemente”.  

Hans-Georg Gadamer 

 

O problema desenvolvido nesta pesquisa surgiu da prática na área da arquivística 

e da pesquisa histórica. O envolvimento em um projeto de indexação e análise de imagens 

em movimento, mais precisamente de cinejornais, fez emergir diversas questões que 

envolviam a capacidade do analista da informação, como também do historiador, em como 

compreender melhor esse tipo de informação. 

Os questionamentos foram diversos, mas todos derivavam de um único cerne: 

como poderíamos melhorar o processo de análise desse material? Com isso, fez-se 

necessária a busca em outras áreas do conhecimento para compreender de uma forma mais 

clara como se dava o processo de análise de filmes atualidades (cinejornais), como também 

de filmes com características semelhantes, como no caso dos documentários. 

Os diversos problemas que emergiram ao longo do desenvolvimento do projeto 

citado e o engajamento na pós-graduação em Ciência da Informação fizeram com que as 

características da pesquisa se enveredassem a buscas de modelos e categorias básicas que 

ajudassem o analista da informação a analisar e, consequentemente, indexar de uma 

maneira mais eficiente as informações que estivessem registradas em formatos 

diferenciados, como no caso dos filmes citados. 

Mas, ao refletir diversas vezes sobre o tema em questão, percebemos que o 

problema envolvia algo mais reflexivo do que aquilo que estava proposto. Com o 

desenrolar da pesquisa, notamos que o modelo iria variar de acordo com a informação 

analisada (iremos discutir isso mais adiante) e que, o que se tornava essencial, era uma 

discussão mais profunda sobre o papel do profissional da informação diante da análise. 

Não é mais a construção do modelo que se torna interessante, mas a reflexão sobre quem 

constrói esse modelo e como isso é feito. 

As perguntas foram surgindo e percebemos que a distância que buscamos manter 

da teoria da história tornou-se inútil. Tanto a teoria da história quanto a filosofia, poderiam 

servir como lenha para as centelhas que surgiram. Não precisaríamos fugir de uma 
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discussão que já era intrínseca à historiografia e nem ignorar teorias já desenvolvidas 

nesses conhecimentos e que poderiam ser absorvidas pela Ciência da Informação. 

Desta forma, seguindo uma linha de raciocínio que envereda pelo historicismo, 

analisamos diversos autores que desenvolvessem seu trabalho a partir de conceitos básicos 

para a interpretação de informações diversas. Relembramos que a hermenêutica
15

 permeia 

o ofício do historiador desde o estabelecimento da história enquanto disciplina. Porém, na 

área da Ciência da Informação poucos são os autores que a consideram, mesmo quando 

navegamos pelos caminhos da análise de textos.  

Dentro da Ciência da Informação encontramos Rafael Capurro que utilizava a 

hermenêutica como uma ferramenta de compreensão e interpretação de mensagens. Suas 

pesquisas sobre a hermenêutica têm como enfoque analisar como a mensagem chega ao 

grupo de usuários que necessitam de uma informação específica. E, se utiliza da 

hermenêutica para desenvolver diversos questionamentos como, por exemplo, quem é o 

usuário, como ele tem acesso à informação, dentre outras coisas. 

É Capurro também que apresenta o esforço que a Ciência da Informação deve 

fazer para desenvolver questões que tratem de sua base epistemológica. Para isso, cabe aos 

pesquisadores da CI trabalhar com outras áreas de conhecimento, como a filosofia, que 

possam oferecer subsídios para pesquisas na área. 

Percebemos em Capurro (1987) uma crítica contundente ao pouco uso da 

filosofia nas pesquisas da área da Ciência da Informação. O autor levanta este assunto para 

justificar o uso da análise hermenêutica como uma metodologia possível de ser adotada na 

análise e indexação de documentos.  

Após alguma discussão sobre o que consideramos atualmente informação, 

Capurro a insere em uma perspectiva pós-moderna. Esta perspectiva está inserida em um 

contexto no qual ocorreu o abandono da primazia do pensamento racional ou 

científico como superior a todos os outros tipos de discurso; ocorreu o abandono de 

que a ideia de subjetividade humana é oposta a ideia de objetividade; e também, 

ocorreu o abandono da ideia do conhecimento humano como algo separado de seu 

conhecedor (CAPURRO, 1987, p.107).  

Esses pontos são extremamente relevantes e devem ser sempre considerados 

quando da análise de alguma informação. São esses pontos que já estão plenamente 
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desenvolvidos, e concretizados, em outras áreas do conhecimento, como as já citadas 

acima, e que, na Ciência da Informação, é caracterizada como um pensamento pós-

moderno. Somente tendo essas concepções de mundo científico desenvolvidos é que 

conseguiremos pensar em um uso da hermenêutica dentro da CI. 

É também Capurro (2003) que apresenta alguns filósofos que trabalham com a 

perspectiva da hermenêutica e que poderiam ser considerados em pesquisas dentro da CI. 

Capurro considera a hermenêutica gadameriana uma ontologia hermenêutica (ou 

hermenêutica filosófica), já que trabalha a hermenêutica a partir de considerações do 

próprio ser e aponta que 

A hermenêutica seria, assim, o título do método e das ciências do espírito que 

permitiria manter aberto o sentido da verdade histórica própria da ação e 

pensamento humanos, enquanto que o método das explicações causais somente 

poderia aplicar-se a fenômenos naturais submetidos exclusivamente a leis 

universais e invariáveis. O título da obra de Gadamer ‘verdade e método’, indica 

por sua vez uma distinção e uma conexão entre a ‘verdade’ das ciências do 

espírito e o ‘método’ das ciências naturais (CAPURRO, 2003, p.38). 

 

Para tanto fez-se necessário ir até Gadamer para compreender sua obra e como 

sua proposta de uma “nova” hermenêutica pudesse se fazer notável dentro da perspectiva 

da Ciência da Informação. Assim, devido à complexidade de suas obras, julgamos 

necessário apontarmos partes importantes de sua biografia para a compreensão de seu 

pensamento filosófico. 

 

4.1 UMA INTRODUÇÃO AO FILÓSOFO HANS-GEORG GADAMER 

 

De acordo com a Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford
16

, Hans-

Georg Gadamer foi uma figura essencial para o desenvolvimento da hermenêutica no 

século XX. Nascido na Alemanha em 1900, Gadamer atravessou todo o conturbado século 

XX e faleceu com 102 anos de idade. 

Apesar de ser pouco apreciado nos circuitos filosóficos fora da Europa, Gadamer 

desenvolveu uma linha de pensamento muito difundida na Alemanha, construindo uma 

sólida carreira em grandes universidades europeias. Suas obras foram traduzidas em 

diversas línguas e está disponível também em português. 

As obras e o pensamento de Gadamer foram utilizados em diversas áreas do 

conhecimento. Encontramos, a partir de um levantamento bibliográfico, sua hermenêutica 
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sendo trabalhada na área da educação, incluindo a área específica de educação ambiental, 

na área da história, com enfoques para a história social e cultural, na antropologia e, 

principalmente, na área do direito. 

Gadamer escreveu diversos livros, incluindo uma coletânea de cinco volumes 

(Hermenêutica em retrospectiva) no qual analisa a hermenêutica sob diversas óticas e 

perspectivas filosóficas como visto em Heidegger e em diversos outros filósofos, além de 

abordar a hermenêutica em outras situações filosóficas, como na sociedade e na filosofia 

prática.  

Porém, seu trabalho mais visado é o livro “Verdade e método” publicado em 

1960. “Verdade e método” é, basicamente, uma reunião de seus anos de pesquisa sobre os 

problemas que envolvem as metodologias das “ciências do espírito” 

(Geisteswissenschaften) e a hermenêutica filosófica. Este livro será uma fonte 

extremamente importante para esta pesquisa, por isso voltaremos a ele mais adiante. 

Analisando as obras de Gadamer, podemos perceber claramente suas principais 

influências filosóficas. A escola filosófica alemã e as questões da “consciência histórica” 

que foram largamente desenvolvidas dentro da Alemanha, principalmente por Wilhelm 

Dilthey e sua Lebensphilosophie, tiveram como consequência o aprimoramento da sua 

hermenêutica em seu trabalho (GADAMER, 2006). 

Buscando compreender melhor sua obra, a Enciclopédia de Filosofia da 

Universidade de Stanford identifica quatro áreas desenvolvidas por Gadamer. A primeira, e 

claramente a mais influente, refere-se ao desenvolvimento e elaboração de uma 

hermenêutica da compreensão histórica, ou hermenêutica filosófica como denominam 

grande parte dos autores que analisam sua obra (LAWN, 2007). 

A segunda área apontada é um diálogo realizado por Gadamer dentro da própria 

filosofia e, consequentemente, dentro da história da filosofia, sobre as obras de Platão e de 

Aristóteles, como também, de Hegel e de Heidegger. Por este, Gadamer desenvolveu um 

interesse especial, publicando diversas pesquisas sobre a hermenêutica heideggeriana. 

A terceira área é o seu envolvimento com a literatura, com um enfoque especial 

para a poesia e a arte. Sobre a arte, Gadamer desenvolve um trabalho voltado para sua 

análise a partir de sua proposta da hermenêutica, abordando o tema de forma recorrente em 

“Verdade e método”. 
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A quarta área é o seu envolvimento com o que denomina de “filosofia prática”, 

abrangendo assuntos contemporâneos diversos, que ia desde assuntos políticos e éticos, até 

a estética e a jurisprudência. 

Dois pontos em sua biografia que são importantes de serem ressaltados aqui e que 

têm uma influência direta em suas obras são o relacionamento que teve com Martin 

Heidegger e a sua relação com a filologia. 

Gadamer foi, durante alguns anos, assistente de pesquisa de Heidegger. Seu 

grande desenvolvimento filosófico foi durante este período e, consequentemente, gerou 

influências em grande parte de suas obras (GADAMER, 2006). Gadamer tem diversos 

textos no qual analisa a hermenêutica desenvolvida por Heidegger, dedicando parte de 

“Verdade e método” para análise das obras do pensador. 

Outro ponto é a sua relação com os estudos de filologia. Ao analisarmos suas 

obras, percebemos como a hermenêutica gadameriana sofre influências da filologia, fato 

concomitante à sua vertente historicista. De acordo com os filólogos, a hermenêutica é uma 

ciência auxiliar da filologia e que, na semântica original, significa a ação de traduzir e 

interpretar (ELIAS, 2011). Gadamer não analisa a hermenêutica desta forma, mas trata de 

introduzir todo o contexto interpretativo que trabalhou na filologia. 

Gadamer reserva uma parte de “Verdade e método” para a relação entre a 

linguagem e a hermenêutica. Para Gadamer é a linguagem que caracteriza a “virada 

ontológica da hermenêutica” já que a experiência do homem no mundo se dá a partir da 

linguagem (GADAMER, 2008) e sua hermenêutica é forjada sob o domínio da experiência 

do homem no mundo. 

A filologia também trouxe a Gadamer o estudo dos conceitos e termos que, ao 

filósofo, é tão importante. Essa importância é reconhecida quando analisamos uma obra 

que foi escrita originalmente em francês, mas alguns termos, que o próprio Gadamer julga 

como essenciais (GADAMER, 2006), ficam descontextualizados se retirados do alemão. 

Esses termos não são traduzidos em nenhuma publicação na qual tivemos contato. 

Um dos termos não traduzidos por Gadamer é Geisteswissenschaften. Atualmente 

o termo é traduzido para o português como ciências humanas, porém Gadamer o coloca 

como “ciências do espírito”. Gadamer utiliza o termo para distinguir as ciências do espírito 

das ciências humanas (GADAMER, 2008). Nas ciências do espírito a questão do ser-no-

mundo, da experiência, seria intrínseca ao seu conceito. As ciências do espírito seriam 

mais abertas à compreensão do que as ciências humanas que buscariam uma aproximação 
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com as ciências da natureza. Mas, por questão de entendimento, iremos, neste trabalho 

utilizar o termo ciências humanas. 

Como um filósofo do seu tempo, Gadamer desenvolve em suas obras uma 

apologia à diferença existente entre as ciências do espírito e as ciências da natureza. Com 

isso, Gadamer se pôs a estudar a hermenêutica como questionamento ao dogma do 

racionalismo científico predominante no século XIX e que teve em Descartes seu principal 

expoente. Lawn afirma que “quase todos os pensadores significativos do século XX 

começam, invariavelmente, com ataques ao funcionalismo cartesiano [...]” (LAWN, 2007, 

p. 17) e Gadamer não fugiria a regra. 

Gadamer irá mais longe. Segundo ele, as ciências humanas estariam tão 

impregnadas pelas regras e amarras metodológicas das ciências da natureza que não 

conseguiriam entender seu próprio campo. A incessante busca pelo status de ciências se 

perpetuaria nas ciências humanas e não permitiria ver sua verdadeira contribuição.  

A discussão culmina para as relações entre o sujeito e o objeto, ou seja, o leitor e 

o texto, o historiador e a história, e apresenta de forma clara que as ciências humanas não 

podem requerer a objetividade como um dogma. Não podem e não devem. 

As ciências humanas contribuem para a compreensão que o homem tem de si 

mesmo, embora não se igualem às ciências naturais em termos de exatidão e 

objetividade, e se elas assim o fazem é porque possuem, por sua vez, o seu 

fundamento nessa mesma compreensão. (GADAMER, 2008, p.12). 

 

Toda essa discussão serve como pano de fundo para o desenvolvimento de sua 

hermenêutica. É a partir da evidência da diferença entre as ciências humanas (do espírito) e 

as ciências da natureza que Gadamer propõe uma virada ontológica da hermenêutica, a 

partir de problemas que envolvem a consciência histórica e o ser-no-mundo. 

 

4.2 A HERMENÊUTICA GADAMERIANA 

 

A hermenêutica desenvolvida por Gadamer não tem uma proposta metodológica. 

Gadamer é enfático ao afirmar que é muito difícil chegar a um método dentro das ciências 

humanas, principalmente quando associamos aos métodos utilizados nas ciências naturais, 

baseados no ideal de objetividade (GADAMER, 2008). 

Gadamer também é contra modelos únicos. Não propõe a sua hermenêutica como 

um modelo de análise, mas sim como uma forma de repensar o papel do analista. Segundo 

o autor, o problema da hermenêutica ultrapassa os limites da ciência moderna, onde a arte 
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de compreender e interpretar textos não estão reservada à ciência [natural], mas pertence 

ao todo da experiência do homem no mundo (GADAMER, 2008). 

Mas, antes de entrarmos na hermenêutica gadameriana, precisamos conhecer um 

pouco o que é a hermenêutica e como as principais influências de Gadamer 

caracterizavam/definiam à hermenêutica. 

A definição do termo hermenêutica traz à tona o mito de Hermes. Mas, alguns 

autores, como Ferraris (2000), afirmam que a hermenêutica nem sempre teve essa 

associação. A arte da compreensão do texto escrito – hermeneutiké téchne – só depois de 

ser praticada e conhecida durante algum tempo é que recebeu a contribuição de ser 

etimologicamente conectada ao mito citado (ELIAS, 2011). 

A nova designação contribuiu muito mais para a própria hermenêutica, já que, 

vinculada ao mito de Hermes trata de uma interpretação a mensagem e não, simplesmente, 

de um transporte da mensagem. Desta forma, o equívoco etimológico contribuiu para frisar 

uma das tendências atuais da hermenêutica. 

Segundo a mitologia grega, Hermes era encarregado das mensagens dos deuses. 

Sua função era a de transmitir e interpretar mensagens. Segundo Elias (2011), os atos do 

deus mítico nunca estiveram próximo à simples reprodução das mensagens aos 

destinatários, ou seja, não era a cópia fiel do original, mas sim uma reconstrução do que 

havia recebido. 

O mito é uma das características da hermenêutica que só atualmente ganhou 

status de regra na interpretação. O sujeito (Hermes/leitor) entre o objeto 

(mensagem/texto) e a leitura recria o objeto/texto/mensagem, melhor dizendo, ao 

interpretar a mensagem ouvida, a forma original recebe a contribuição do 

intérprete e deixa de ser simplesmente uma reprodução literal e, assim sendo, é 

reconstruída (ELIAS, 2011, p. 1298). 

 

Com o passar do tempo, o conceito de hermenêutica ganha novas definições e 

aplicações, principalmente dentro das ciências humanas. No quadro abaixo apresentamos 

os autores que foram as principais influências de Gadamer e, de uma forma bem sucinta, 

como Gadamer interpretou cada olhar sobre a arte da interpretação. Essas influências vão 

desde o primeiro pensar em uma hermenêutica, passando por uma hermenêutica romântica 

e sendo a base da hermenêutica filosófica de Gadamer. 
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Autor Pensamento hermenêutico 

Platão 
Hermenêutica era uma técnica de interpretação com caráter mimético, 

contendo em si apenas uma única função, a de interpretação, com o 

sentido puramente prático de transmissão e mediação da mensagem. 

Schleiermacher 

Principal expoente da hermenêutica romântica, não considerava a 

existência de uma única hermenêutica (pensava em diversas 

hermenêuticas como a filológica, a teológica e a jurídica). Seu foco se 

dá no autor do texto, e em suas próprias palavras “o que importa é 

compreender um autor melhor do que ele próprio se teria 

compreendido” (GADAMER, 2008, p. 263). O ato da compreensão é a 

realização reconstrutiva de uma produção. Deve tornar o leitor 

consciente de algumas coisas que pode ter ficado inconsciente no 

produtor original. Para interpretar um texto, devia-se levar em 

consideração o contexto histórico no qual foi escrito a obra, fazendo 

uma interpretação gramatical e psicológica da mesma. 

Dilthey 

Propõe descobrir, nos confins da experiência histórica e da herança 

idealista da escola histórica, um fundamento novo e 

epistemologicamente consistente. Assim, pôs a hermenêutica na 

perspectiva da historicidade. O conhecimento só se dá a partir de uma 

perspectiva histórica, já que nós mesmos somos seres históricos e sendo 

o conhecimento histórico um conhecimento de si. Observou nela o 

fundamento para as “geisteswissenschaften”, onde todas as ciências 

sociais que têm por função interpretar as expressões da vida interior do 

homem. Essas expressões podem ser leis, obras de arte, dentre outras. 

Desta forma, vida só pode ser compreendida a partir dela mesma e o 

objeto da ciência deveria ser viável a partir de um processo que 

relacionava a experiência, a expressão e a compreensão. A experiência é 

algo temporal, histórico e não pode ser compreendida e encaixada em 

categorias científicas. A compreensão tem o seu objeto na expressão da 

própria vida, pois ela é o processo mental que possibilita o 

entendimento da experiência humana.  

Heidegger 

Traz para a hermenêutica uma luz inteiramente nova. Retoma os 

problemas do ser, já discutido anteriormente em Dilthey, indo além da 

metafísica tradicional e assegurando uma posição nova em relação às 

aporias clássicas do historicismo, trazendo ao conceito de compreensão 

um peso ontológico. Vai além de Dilthey afirmando que toda 

compreensão é um movimento de transcendência. Fez uma leitura 

fenomenológica da hermenêutica, onde a interpretação não é um 

método, mas sim representa o próprio comportamento da existência 

humana. Tanto a compreensão como a interpretação são igualmente 

modos que constituem essa existência. A hermenêutica é ligada com as 

dimensões ontológicas da compreensão e com a fenomenologia. 

Concebe o poder ontológico de compreender e interpretar como o ponto 

central da hermenêutica, e essas características definem as 

potencialidades do próprio ser do dasein, ou seja, na própria existência. 
Quadro 1: O olhar de Gadamer em Verdade e Método (v.1) sobre a hermenêutica de seus predecessores. 
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Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dentre outros, serviram, assim, de esteio para 

Gadamer elaborar o conceito da hermenêutica filosófica que tendo como base uma crítica 

ao procedimento totalmente racional “[...] o escape para uma certeza clara através do 

método racional é uma ideia absurda.” (LAWN, 2007, p. 12). É a partir dessas ideias que o 

autor irá desenvolver conceitos como o pertencimento, a consciência histórica e a tradição, 

que estão vinculadas à ideia de hermenêutica. 

As questões levantadas por Gadamer ao longo de sua carreira como pesquisador 

encontram-se em Verdade e Método. Publicado em 1960, Verdade e Método é a principal 

obra de Gadamer. Fruto de um trabalho de mais de 10 anos lecionando filosofia na 

Universidade de Heidelberg, o livro insere-se “nos debates sobre a crise das ideias de 

consciência e de representação mental do mundo, sendo herdeira da mesma tradição 

filosófica que ultrapassou os impasses do solipsismo cartesiano para além do 

transcendentalismo de Kant” participando, assim, das mudanças do pensamento que 

marcaram o século XX (CORTÊS, 2006, p.275). 

Conforme apontamos acima, podemos verificar todas as influências de Gadamer 

em Verdade e método: Gadamer atravessa os caminhos de Kant e a hermenêutica de 

Schleiermacher, percorre os caminhos da filosofia do espírito de Hegel, o historicismo de 

Dilthey e as meditações de Husserl, passando por Scheler, Jaspers e chegando à Heidegger. 

Cortês (2006) explica resumidamente Verdade e Método da seguinte maneira: 

Herdeira e intérprete dessa tradição, a obra de Gadamer é uma peça filosófica 

que contém múltiplas atitudes autorais, sendo analítica e teorética - histórica e 

tética. Essa abordagem mista permitiu que o autor, em um só fôlego, resgatasse a 

trajetória histórica dessa linhagem de pensadores, narrando seus debates desde a 

chamada “virada epistemológica” até o giro hermenêutico de inspiração 

heideggeriana; recuperasse analiticamente tal tradição de pensar rendendo-lhe 

todas as homenagens; e concreta e efetivamente se instalasse em uma situação 

cognitiva caracterizada por filial reconhecimento histórico e atualização 

filosófica (eis a situação hermenêutica). Todos esses procedimentos teóricos não 

apenas desafiaram os cânones argumentativos da história das ideias e dos 

enfadonhos tratados metodológicos, como, principalmente, evidenciavam um 

zeloso esforço para investigar o problema da compreensão hermenêutica e 

estabelecer o estatuto epistêmico dessa forma de inteligência além dos limites 

das ciências ou do método (CORTÊS, 2006, p.267). 

 

Sua hermenêutica filosófica tem como objetivo principal a compreensão e 

interpretação de textos, sendo esta hermenêutica somente legitimada a partir do 

aprofundamento do fenômeno da compreensão. Segundo o autor, o problema da 

hermenêutica não é um problema de método. Ultrapassa os limites da ciência moderna, e 

busca considerar o homem e suas experiências como pertencentes ao mundo, ou seja, um 
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ser-no-mundo onde o viver e o compreender estão intrinsecamente conectados 

(GADAMER, 2008). 

É a partir desta ideia que Gadamer desenvolve a questão da experiência da 

verdade, que também ultrapassa os limites impostos pela metodologia científica. A 

verdade para Gadamer não é entendida como uma coisa, ou seja, algo que possamos 

conhecer, entender. A verdade seria algo mais próximo de uma experiência, ou seja, algo 

que o indivíduo possa viver, estar. Assim, o indivíduo vive uma verdade, está em uma 

verdade. Desta forma, a verdade tem múltiplas formas que variam (e são legitimadas) de 

acordo com o tempo. Ela se expressa como história e tradição. 

O conceito de hermenêutica foi empregado nesse sentido [heideggeriano]. Ele 

designa a mobilidade fundamental da pré-sença (dasein), a qual perfaz sua 

finitude e historicidade, abrangendo assim o todo de sua experiência no mundo. 

O fato de o movimento da compreensão ser abrangente e universal não é 

arbitrariedade nem extrapolação construtiva de um aspecto unilateral, reside na 

natureza da própria coisa (GADAMER, 2008, v.1, p.16). 

 

A hermenêutica gadameriana, segundo o próprio Gadamer, parte da experiência 

da arte e da tradição história, reconhecendo uma experiência de verdade que é uma forma 

de filosofar. Por isso que, segundo o autor, não é um método, nem cabe em um modelo 

científico. Sua definição é a seguinte: 

Não é uma doutrina de métodos das ciências do espírito, mas uma tentativa 

de entender o que são na verdade as ciências do espírito, para além de sua 

autoconsciência metodológica, e o que as liga ao conjunto de nossa 

experiência de mundo. (GADAMER, 2008, p.31) 

 

Gadamer partiu da hermenêutica tradicional/clássica seguindo para além dos 

limites dessa. Segundo Lawn, “ele trabalha na tradição da hermenêutica e, emergindo dela, 

seu trabalho é conhecido como hermenêutica filosófica” (LAWN, 2007. p. 21). A 

hermenêutica filosófica, enquanto uma teoria do saber, amplia a razão instrumentalizada, 

recoloca e fundamenta o problema do conhecimento, da metafísica.  

Ao pensar a hermenêutica como uma teoria do conhecimento, o autor trata da 

relevância da experiência, da subjetividade nessa teoria, contudo essa subjetividade deve 

ser vista como relação entre sujeito e objeto, visão na qual o sujeito sempre está presente 

no ato de conhecer. 

Gadamer e sua hermenêutica filosófica trouxeram diversos conceitos importantes 

para o entendimento do que venha ser essa hermenêutica hoje. Entre esses conceitos estão 

os princípios de pertencimento, de círculo hermenêutico, de historicismo, e outros. Assim, 

a hermenêutica moderna ultrapassa os limites impostos no seu início, como Lawn (2007) 
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afirma que “hermenêutica começa a vida como um procedimento ou técnica para 

interpretação de textos sagrados e clássicos” (LAWN, 2007, p. 21) e chega à modernidade 

contrapondo a “objetividade científica da ciência moderna racionalista ao subjetivismo 

dialógico entre os interlocutores do texto”. (ELIAS, 2011, p.1295) 

As obras de Gadamer, incluindo aqui Verdade e método, são extensas e muito 

complexas. Para compreendê-las faz-se necessário, pelo menos, o conhecimento da 

tradição alemã da hermenêutica. Desta forma, buscou-se nesse curto espaço apresentar 

alguns dos pontos que fizeram geminar a hermenêutica filosófica gadameriana. Abaixo 

veremos como poderemos inserir essa perspectiva dentro da Ciência da Informação e, mais 

especificamente, na análise de filmes. 

 

4.3 GADAMER NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

A análise da obra de Gadamer nos fez perceber que poderíamos utilizar alguns 

pontos elaborados para a sua hermenêutica filosófica para a análise de filmes em ambientes 

informacionais. Mas, percebemos também que Gadamer não desenvolveu qualquer aparato 

metodológico para a análise de filmes. Tampouco se preocupou com problemas relativos à 

indexação de imagens. Ao analisar sua obra percebemos que este a desenvolveu para o uso 

da análise e interpretação de textos escritos. Mas, então podemos nos perguntar: como 

então utilizaremos a hermenêutica gadameriana para a análise de filmes em um ambiente 

de informação? 

Buscando tornar o mais claro possível o objetivo de nossa pesquisa, precisamos 

responder que não é nossa pretensão utilizar a hermenêutica como um instrumento 

metodológico de análise de imagem. Nosso objetivo é extrair pontos principais da obra de 

Gadamer para o embasamento teórico da análise de filmes. Ou seja, iremos levantar 

questões apresentadas em Verdade e Método e adaptá-las na compreensão da práxis da 

análise de filmes como, por exemplo, quando tratarmos da questão do papel do analista da 

informação (mediador) na análise de filmes; ou também, quando discutirmos a questão da 

importância do aparato histórico para a análise de filmes; e assim por diante. 

Pontuamos o fato de não utilizarmos a hermenêutica como metodologia para a 

análise de imagens tanto para esclarecer nosso objetivo, como também para nos 

afastarmos de possíveis críticas (ou dúvidas) relacionadas ao uso desta metodologia para a 

análise de imagens. Aumont e Marie sintetizam parte dessas críticas no termo 
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“Hermenêutica”, que encontramos no Dicionário Teórico e Crítico de Cinema, afirmando 

que 

Na maior parte do tempo, tais tentativas são desequilibradas, evidenciando a 

parte exegética, e/ou o desejo de uma conivência fantasmagórica com o autor, 

em detrimento da pesquisa filológica que, no estudo da literatura, oferece um 

contrapeso à superinterpretação, mas que é dificilmente adaptado ao cinema 

(pois não há nem língua, nem gramática, nem vocabulário cinematográficos). 

Com o nome de “hermenêutica”, encontramos, portanto, sobretudo exegeses 

bem forçadas, em que o sentido dado a uma obra resulta de uma “tradução” 

conforme o léxico mais ou menos convencionado (AUMONT; MARIE, 2003, 

p.150). 

 

Desta forma não queremos deixar dúvidas quanto ao limite do uso da 

hermenêutica no desenvolvimento deste trabalho. Conforme salientamos anteriormente ele 

será pontual, buscando um aprimoramento teórico da análise de filmes, potencializando 

aspectos que poderão ser indexados para acesso aos filmes em um serviço de informação. 

Podemos, assim, destacar um ponto extremamente importante da obra de Gadamer que 

delineará nossa pesquisa: a questão da tradição em Gadamer. 

 

4.3.1 A questão da tradição em Gadamer 

 

Utilizaremos a ideia de tradição desenvolvida por Gadamer para tratar as questões 

relacionadas à mediação, ou seja, o analista da informação perante a imagem a ser 

analisada. Em momento algum Gadamer desenvolve a ideia de como o analista da 

informação deve-se comportar mediante uma análise. Tampouco cria um método de como 

essa análise deve ser feita. O nosso objetivo também não é este. Porém podemos entender 

como o autor trabalha algumas ideias desenvolvidas ao longo de sua obra e adaptá-las à 

análise de filmes, como por exemplo o sensus communis de Vico, o Dasein de Heidegger e 

a consciência histórica. 

Em um primeiro momento pensemos no que Gadamer chama de compreensão e 

para o que ela serve. Compreensão é ter consciência histórica, ou seja, é o entendimento 

da condição que o homem está refém de pertencer a sua própria história. Segundo 

Gadamer é “privilégio do homem moderno de ter plena consciência da historicidade de 

todo presente e da relatividade de toda opinião” (GADAMER, 2006, p.17). 

Essa ideia nos é crucial já que é essa compreensão de ser-no-mundo que irá 

nortear toda a ideia da tradição de suas obras. Isso nos leva a pensar que a consciência 
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histórica dará ao analista a capacidade de compreender o passado a partir do próprio 

contexto que ele emerge. Desta forma, 

Ter senso histórico [consciência histórica] é superar do modo consequente a 

ingenuidade natural que nos leva a julgar o passado pelas medidas supostamente 

evidentes de nossa vida atual, adotando a perspectiva de nossas instituições, de 

nossos valores e verdades adquiridos. Ter senso histórico significa pensar 

expressamente o horizonte histórico coextensivo à vida que vivemos e seguimos 

vivendo. (GADAMER, 2006, p.18) 

 

Assim, a consciência histórica é marcadamente temporal e, irá influenciar na 

forma das leituras (interpretações) das informações do passado. Ou seja, a consciência 

histórica nos leva a compreender uma nova perspectiva, observada por Gadamer, da 

distância histórica.  

Segundo Gadamer cada época deve compreender, a seu modo, a informação 

transmitida por um texto, pois cada texto está inserido em uma tradição que não pertence 

somente à época do autor. Desta forma, os textos são os mesmos, mas as compreensões do 

texto dependerão do tempo no qual o leitor está inserido. 

Cada época deve compreender a ser modo um texto transmitido, pois o texto 

forma parte do todo da tradição na qual cada época tem um interesse objetivo e 

onde também ela procura compreender a si mesma. Como se apresenta a seu 

intérprete, o verdadeiro sentido de um texto não depende do aspecto puramente 

ocasional representado pelo autor e seu público originário. Ou pelo menos não se 

esgota nisso, pois sempre é determinado também pela situação histórica ao 

intérprete e consequentemente por todo curso objetivo da história (GADAMER, 

2008, p.392). 

 

Quando busca-se a compreensão, busca-se compreender de formas distintas, ou 

seja, os leitores poderão compreender o texto de formas diferentes, de acordo com a 

tradição que estão inseridos e o distanciamento histórico que estão do autor e do tempo do 

texto. Assim, segundo Gadamer, o leitor é um homem/intérprete e este estará sempre 

dentro de uma tradição. 

Para trabalhar a ideia de que o homem/intérprete está enraizado em uma tradição 

que é indissociável de seus conceitos, Gadamer recorre a Vico e ao seu resgate da ideia de 

sensus communis da tradição romana.   

A formação do sensus communis não se alimenta do verdadeiro mas do 

verossímil [...]: sensus communis não significa somente aquela capacidade 

universal que existe em todos os homens, mas é também o sentido que 

institui comunidade. Vico acredita que o que dá diretriz à vontade humana 

não é a universalidade abstrata da razão, a universalidade concreta 

representada pela comunidade de um grupo, de um povo, de uma nação, do 

conjunto da espécie humana. O desenvolvimento desse senso comum é, por 

isso, de decisiva importância para a vida (GADAMER, 2008, p.57). 
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O seu discurso tem como objetivo afastar as ciências do espírito dos métodos 

impostos pela ciência da natureza, que somente a partir da utilização desses métodos que 

uma disciplina torna-se ciência e somente sendo ciência ela será legitimada. Uma das 

formas de afastar as ciências do espírito dos métodos (principalmente cartesianos) é a 

utilização de conceitos como este do sensus communis, já que a ideia de que um indivíduo 

pertencente a uma comunidade irá trazer a ideia da tradição tão discutida em sua obra. 

Segundo Gadamer, a tradição está presente no indivíduo de forma intrínseca e 

indissociável. Todo o seu conhecimento, seu pensar, está intimamente vinculado à sua 

realidade e, consequentemente, à tradição em que vive.  

Em nosso constante comportamento com relação ao passado, o que está 

realmente em questão não é o distanciamento nem a liberdade com relação ao 

transmitido. Ao contrário, encontramo-nos sempre inseridos na tradição, e essa 

não é uma inserção objetiva, como se o que a tradição nos diz pudesse ser 

pensado como estranho ou alheio [...] (GADAMER, 2008, p. 374). 

 

A consciência que o indivíduo tem de que pertence a um mundo (ser-no-mundo) 

é o que Gadamer vai chamar de consciência hermenêutica. Para ele, é somente a partir da 

consciência hermenêutica que o indivíduo consegue a compreensão histórica.  

A compreensão hermenêutica é a consciência hermenêutica, ou seja, conceber 

que devemos nos compreender como seres inseridos e atuantes no mundo da experiência. 

A compreensão está vinculada à interpretação que não é apenas uma questão de método: 

ela está interligada com a existência do leitor. 

Considerando Gadamer, compreender é entender a coisa e, depois disso, 

compreender a opinião do outro. A hermenêutica antes posta como técnica de 

compreensão das ciências do espírito concebe-se, com Gadamer, como uma ontologia do 

leitor e de seus principais condicionamentos existenciais. Pois a compreensão, a 

interpretação e a aplicação não podem mais ser apartadas (GADAMER, 2006). Assim, 

A compreensão deve ser pensada menos como uma ação da subjetividade e mais 

como um retroceder que penetra num acontecimento da tradição, onde se 

intermedeiam constantemente passado e presente. É isso que deve ser aplicado à 

teoria hermenêutica, que está excessivamente dominada pela ideia dos 

procedimentos de um método. (GADAMER, 2008, p. 385) 

 

Mas, se o indivíduo está vinculado à sua tradição, como ele irá analisar o passado 

de forma objetiva, como a proposta dos métodos das ciências naturais? Gadamer agrega ao 

conhecimento histórico um caráter humanista, como visto na filosofia prática de 

Aristóteles. Desta forma, afirma que a objetividade não é o essencial nas ciências do 

espírito, mas a relação prévia do indivíduo com o objeto. 
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Esse argumento ultrapassa as questões em torno da polarização objetividade 

versus subjetividade, pois seu principal aspecto, incidindo sobre 

historicidade da inteligência compreensiva e enfatizando o engajamento 

mundano do pensar, converte tal pertencimento numa exigência epistêmica, 

isto é, no ponto zero do conhecimento histórico. Em outras palavras, o 

fundamento da compreensão reside no pertencimento do intérprete a uma 

dada tradição, pois, nas ciências do espírito, a participação precede a teoria. 

(CORTÊS, 2006, p.286) 

 

Ainda trabalhando com a ideia de que o indivíduo pertence a sua comunidade e 

que há uma tradição que pertence ao indivíduo, Gadamer busca o afastamento das ciências 

do espírito propondo uma nova forma de investigação que ultrapasse os métodos objetivos 

das ciências da natureza. 

[...] devemos restabelecer de modo fundamental o direito do elemento da 

tradição. A investigação das ciências do espírito não pode ver-se a si própria 

em oposição pura e simples ao modo como nos comportamos com respeito 

ao passado na nossa qualidade de seres históricos. Em nosso constante 

comportamento com relação ao passado, o que está realmente em questão 

não é o distanciamento nem a liberdade com relação ao transmitido. Ao 

contrário, encontramo-nos sempre inseridos na tradição, e essa não é uma 

inserção objetiva, como se o que a tradição nos diz pudesse ser pensado 

como estranho ou alheio [...] (GADAMER, 2008, p.374). 

 

Retomando a ideia da tradição, do homem/intérprete, podemos recuperar o 

pensamento de Marc Bloch e Lucien Febvre nos primórdios da Escola dos Annales 

(anteriormente discutida), no qual afirmam que o ofício do historiador seria impossível se 

tivéssemos que considerar a objetividade exigida nos métodos das ciências da natureza 

(BLOCH, 2001; BURKE, 1997) – nesse caso podemos inserir a história como uma das 

ciências do espírito. 

Essa impossibilidade é proveniente da interpretação realizada pelo historiador ao 

analisar uma fonte. A interpretação é espontânea. O leitor, ou o historiador, ou o analista 

da informação, interpreta quando realiza uma análise. E essa interpretação foge dos 

padrões estabelecidos pela lógica objetiva dos métodos das ciências da natureza. Por isso 

Gadamer irá, inúmeras vezes, ir contra a imposição do uso dos métodos das ciências da 

natureza para a análise das ciências do espírito. 

Olhando para a relação estabelecida por Gadamer entre o intérprete e o 

interpretado, percebemos que o processo de conhecimento – conhecer a informação – 

somente se dará quando o leitor (figura que está presente) consegue compreender o texto 

(informação que está passado), fazendo-a de tal forma que o leitor seja afetado pelo 

encontro com o texto, permitindo, assim, que o horizonte do texto se misture com o 
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horizonte do leitor (LAWN, 2007, p. 95). Lawn (2007) chama essa relação de 

intersubjetividade. 

A ideia de intersubjetividade nos remete a pensar que tanto o leitor quanto o texto 

estão sempre interagindo, texto-leitor/leitor-texto, e que esta relação dependeria da 

equidade das partes, ou seja, para haver esta relação uma parte não poderia sobrepor-se a 

outra.  

E, a partir daí, podemos retomar o raciocínio anterior entendendo que o 

significado do texto sempre irá variar de leitor para leitor, sendo a tradição na qual o leitor 

pertence que determinará o significado do texto. O texto será fixo, mas, para Gadamer, seu 

significado está em constante mudança, dependendo de quem lê e quando lê, onde “o texto 

escrito não muda, mas as possibilidades sim, isto é, para Gadamer, as verdadeiras 

possibilidades mudam, pois são infinitas” (LAWN, 2007, p. 87). Assim, 

[...] a posição do intérprete, ou daquele que procura entender, não é fixa (como a 

ciência concebe que o observador seja); pelo contrário, o intérprete é sempre, 

como parte da tradição, o efeito da interpretação prévia. Não pode haver posição 

neutra, na qual a interrogação ou entendimento acontece, pois o local de 

interpretação é por si só o efeito do passado sobre o presente. A soberania do 

sujeito é mais uma vez considerada como sendo fictícia, pois o intérprete é 

pouco mais que o efeito da tradição ao invés do sujeito controlador (LAWN, 

2007, p. 95). 

 

Sob esta óptica, Morin (2003), a partir de sua teoria da Complexidade, desenvolve 

a ideia de que existe na natureza um elo inseparável entre o observador e a que é coisa 

observada e que tudo está envolvido em um todo que é indissociável tanto do observador 

quanto do observável.  

Gadamer afirma que somente o leitor/intérprete é que dará sentido ao texto. Seu 

significado não é um ponto de vista fixo, inflexível e obstinado. A análise de um texto não 

recria o passado, a ideia originária do texto, não conseguindo, assim, reconstruir 

exatamente o que o texto retrata, pois terá sempre a visão de mundo, o olhar, do leitor. 

[...] isso significa que, no redespertar o sentido do texto já se encontram sempre 

implicados os pensamentos próprios do intérprete. Nesse sentindo o próprio 

horizonte do intérprete é determinante, mas também ele não como um ponto de 

vista próprio que se mantém ou se impõe, mas como uma opinião e possibilidade 

que se aciona e coloca em jogo e que ajuda apropriar-se verdadeiramente do que 

se diz no texto. Acima descrevemos isso como uma fusão de horizontes. Agora 

podemos reconhecer nisso a forma de realização da conversação, graças a qual 

chega à expressão uma “coisa” que não é somente minha ou se meu autor, mas 

uma coisa comum a ambos (GADAMER, 2008, p.502, 503). 
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Desta forma, vemos em Gadamer que cada leitura dá origem a novas percepções, 

porque em cada época o entendimento muda conforme suas circunstâncias. Para 

compreender é necessário considerar a opinião do autor (GADAMER, 2008). 

Mas, precisamos fazer aqui uma ressalva. Tanto Gadamer, quanto Bloch e Febvre, 

acreditam que a objetividade exista na análise de uma informação. Mas, esta objetividade 

não é pura. Não poderíamos analisar uma informação sob uma ótica completamente 

subjetiva. Esse tipo de análise ainda não cabe no que conhecemos como ciência.  

Gadamer apesar de acreditar na subjetividade da análise faz a seguinte colocação:  

Mas embora admitamos assegurada sua credibilidade subjetiva, o conteúdo 

transmitido mais que tudo deve ser reinterpretado, isto é, o texto deve ser 

compreendido como um documento cujo sentido real deve ser procurado além do 

seu sentido literal, por exemplo, comparando-os com outros dados que permitam 

avaliar o valor histórico de uma tradição. (GADAMER, 2008, p. 441). 

 

Desta forma, o uso da subjetividade, da interpretação, deveria ser dosado. Mas 

como podemos dosar o uso de uma característica que nos é intrínseca? Todos os autores 

acima citam a consciência histórica como uma forma de “dosagem” da subjetividade. Ou 

seja, compreender que somos seres humanos pertencentes à própria história faz com que a 

interpretação seja dosada. E é essa a proposta de Gadamer quando trata da interpretação. 

Esse comportamento reflexivo diante da tradição chama-se interpretação. E, 

com toda certeza, se há alguma coisa que possa caracterizar a dimensão 

verdadeiramente universal desse evento é o papel que a palavra interpretação 

começou a desempenhar nas modernas ciências humanas. O reconhecimento que 

essa palavra alcançou só ocorre com palavras que logram exprimir 

simbolicamente a atitude de toda uma época. [...] Se considerarmos por um 

instante a arte da interpretação de textos tal como os antigos aplicavam na 

filologia e na teologia, observaremos de imediato que se tratava sempre de uma 

arte ocasional. Lançava-se mão dela somente quando o texto transmitido 

apresentava algum aspecto obscuro. Hoje, ao contrário, o conceito de 

interpretação tornou-se um conceito universal que pretende englobar a tradição 

como um todo.  (GADAMER, 2008, p.18-19). 

 

Saber que pertencemos a uma tradição e, ao analisarmos uma informação, termos 

a plena consciência de que estamos olhando o passado “com os nossos olhos”, ou seja, 

olhos do presente, olhos carregados de conceitos – ou pré-conceitos – característicos de 

nossa época, faz parte do papel do analista. É somente assim que conseguiríamos utilizar a 

interpretação, a subjetividade, de forma eficaz em uma análise. 

Ao atenuar a influência da tradição em uma leitura/análise, Gadamer nos chama 

atenção para outra questão que podemos fazer referência, principalmente, à análise de 

filmes. A questão de que a tradição, na qual estamos inseridos, interfere no nosso 

conhecimento “prévio” e que este pré-conhecimento irá gerar pré-conceitos quando 
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estamos analisando algo. Desta forma, podemos associar essa ideia de tradição a conceitos 

estabelecidos por outros autores como Foucault e o Burke. 

Foucault (2009) desenvolve a ideia de enunciado e o sentido do enunciado, no 

qual o sentido é gerado a partir do conhecimento do observador. Segundo Foucault (2009), 

um enunciado é uma “função que cruza um domínio de estruturas de unidades possíveis e 

que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço” 

(FOUCAULT, 2009, p.98).  

Desta forma, o enunciado não é uma estrutura, mas sim é uma “função de 

existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em 

seguida, pela análise ou pela intuição, se eles ‘fazem sentido’ ou não [...]” (FOUCAULT, 

2009, p.98). 

Chamaremos enunciado a modalidade de existência própria desse conjunto de 

signos: modalidade que lhe permite ser algo diferente de uma série de traços, 

algo diferente de uma sucessão de marcas em uma substância, algo diferente de 

um objeto qualquer fabricado por um ser humano; modalidade que lhe permite 

estar em relação com um domínio de objetos, prescrever uma posição definida a 

qualquer sujeito possível, estar situado entre outras performances verbais, estar 

dotado, enfim, de uma materialidade repetível (FOUCAULT, 2009, p.122). 

 

O sentido de um enunciado somente emergirá se o observador dominar o conjunto 

de informações existentes no contexto no qual o enunciado está inserido. Assim, podemos 

dizer que Foucault concorda com Gadamer ao afirmar que somente reconhecemos o que é 

conhecido. 

Um enunciado irá sempre se relacionar com alguma coisa (espaço de correlações). 

Um enunciado irá fazer sentido, ou não, se o observador conhecer as relações que o 

permeiam. “É preciso saber a que se refere o enunciado, qual é o seu espaço de 

correlações, para poder dizer se uma proposição tem ou não um referente” (FOUCAULT, 

2009, p. 101). 

A relação com a tradição gadameriana se dará principalmente pelo fato de que é o 

observador que irá gerar o sentido no enunciado, a partir do seu conhecimento e 

entendimento das informações existentes naquele enunciado. Burke (2006), desenvolvendo 

métodos voltados para a análise de imagens a partir da história cultural, afirma que pouco 

se discute sobre o conhecimento prévio do historiador – que no nosso caso pode ser o 

analista da informação – na análise de uma fonte imagética. 

Segundo Burke (2004), o significado das imagens depende do conhecimento do 

seu “contexto social” (BURKE, 2006, p.225), sendo que ele utiliza essa expressão em um 
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[...] sentido amplo, incluindo aí o “contexto” geral, cultural e político, bem como 

as circunstâncias exatas nas quais a imagem foi encomendada e também seu 

contexto material, em outras palavras, o lugar físico onde se pretendia 

originalmente exibi-la. (BURKE, 2006, p.225). 

 

Para Burke (2004), as imagens necessitam ser coladas em um contexto ou até em 

uma série de contextos (cultural, político, material etc.) que devem incluir as convenções 

artísticas e históricas para a representação da realidade. Ou seja, cabe ao analista inseri-la 

em um tempo e um espaço e conhecer esse tempo e esse espaço que a inseriu. 

De acordo com a análise proposta pela história cultural somente iremos 

reconhecer aquilo que já nos é conhecido. Burke (2006) afirma que temos duas formas de 

reconhecer imagens sendo que, nos dois exemplos apresentados, o observador não conhece 

a imagem analisada. 

Na primeira reação tida pelo observado e citada por Burke (2006), o observador 

assimila o desconhecido à sua própria cultura através da analogia. Esse artifício é 

empregado de forma consciente ou inconsciente. Nesta reação o outro é visto como 

reflexo do eu e é através dessa analogia que o outro (e muitas vezes o exótico, diferente) 

torna-se inteligível, domesticado. Podemos ver nos exemplos: 

[...] o guerreiro mulçumano Saladino era percebido pro certos cruzados como um 

cavaleiro. O explorador Vasco da Gama, entrando num templo indiano pela 

primeira vez, interpretou uma escultura de Brahma, Vishnu e Shiva como uma 

imagem da santíssima trindade (da mesma forma que o chineses, um século mais 

tarde, interpretariam imagens da Virgem Maria como representações da deusa 

budista Kuan Yin). O missionário jesuíta São Francisco Xavier, defrontando-se 

com a cultura japonesa pela primeira vez em meados do século 16, descreveu o 

imperador (que possuía alto status, mas pouco poder) como um “papa” oriental 

(BURKE, 2006, p.153). 

 

De acordo com Burke (2006) a segunda reação é muito mais comum do que a 

primeira. Ela é o reverso da primeira reação. Nesta ótica, o desconhecido – que pertence a 

uma cultura diferente da nossa, é visto como o “outro” e, consequentemente, será o oposto 

de nós mesmos. Desta forma, geram-se os preconceitos e o medo do desconhecido, como 

apresentado no exemplo de Burke. 

[...] a Canção de Rolando descreveu o Islão como uma inversão diabólica do 

cristianismo, e apresenta uma imagem de mulçumanos adorando uma trindade 

infernal composta por Apolo, Muhammad e um certo “Termagant”. O 

historiador grego Heródoto apresentou uma imagem de uma antiga cultura 

egípcia como o inverso da grega, observando que no Egito as pessoas escreviam 

da direita para a esquerda, em vez de da esquerda para a direita, que os homens 

carregavam cargas na cabeça e não nos ombros, que as mulheres urinavam 

sentadas e não em pé, etc. Ele também descreveu os Persas e os Citas em alguns 

aspectos como a antítese dos gregos (BURKE, 2006, p. 154). 
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Gadamer (2008) ao tratar de obras de arte, apresenta a dificuldade em analisar 

aquilo que é desconhecido. Irá reforçar o fato de que a nossa tradição irá interferir 

diretamente naquilo que conhecemos e, como uma consequência, naquilo que 

reconhecemos. E Gadamer vai além quando afirma que 

[nós] não compreenderemos o que é reconhecimento, em sua essência mais 

profunda, se atentarmos apenas ao fato de que ali reconhecemos algo que já 

conhecíamos, isto é, o fato de que o conhecido é reconhecido. No 

reconhecimento, o que conhecemos desvincula-se de toda casualidade e 

variabilidade das circunstâncias que o condicionam, surgindo de imediato como 

que através da iluminação, sendo apreendido em sua essência. Ele é reconhecido 

como algo (GADAMER, 2008, v.1, p.170). 

 

Outro ponto importante levantado por Gadamer (2008) é o fato do uso de 

informações anexas para ajudar a reconhecer o desconhecido. Assim, “só se pode 

‘reconhecer’ quem [uma imagem] quando o representado é uma pessoa conhecida, e 

somente se pode saber se houve alguma nota explicativa ou uma informação anexa” 

(GADAMER, 2008, v.1 p.208). 

Desta forma, ao tratar da análise de obras de arte, Gadamer reafirma que uma 

análise varia de acordo com o observador, como também aponta que a imagem deve estar 

sempre vinculada ao seu contexto, assim como o observador está indissociável de sua 

tradição. Para Gadamer, 

A imagem é um processo ontológico; nele o ser torna-se um fenômeno visível e 

pleno de sentido. [...] O caráter original da imagem é, antes, um momento 

essencial que encontra seu fundamento no caráter representativo da arte. [...] A 

partir do fundamento de uma tal ontologia da imagem, torna-se duvidosa a 

primazia do quadro pintado sobre a madeira, que faz parte de um acervo de 

pinturas e que corresponde à consciência estética. Ao contrário, o quadro guarda 

uma relação indissolúvel com o seu mundo (p.205). 

 

A ideia de ler um texto sempre a partir de seu contexto nos faz apontar a questão 

do círculo hermenêutico, que Gadamer resgata da hermenêutica tradicional. Sob sua ótica, 

a teoria tradicional do círculo hermenêutico se apresenta sob um novo aspecto e adquire 

uma importância fundamental em seu trabalho. Segundo Gadamer (2006) o círculo 

hermenêutico 

Não se trata somente da relação formal entre a antecipação do todo e a 

construção das partes, correspondente à regra de “decompor e recompor” que 

nos era ensinada nos cursos de latim – ralação que de fato constitui a estrutura 

circular da compreensão de textos (GADAMER, 2006, p. 14). 

 

Essa ideia do círculo hermenêutico nos leva a considerar a questão da serialização 

dos documentos, trabalhada por Foucault (2009), e a questão da família de documentos 

trabalhada por Cordeiro. Além disso, podemos apresentar como a ideia do círculo 
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hermenêutico pode ser comparada à teoria sistêmica, desenvolvida em diversas outras 

disciplinas. 

Antes, explicaremos o que Gadamer está chamando de círculo hermenêutico. O 

conceito do círculo hermenêutico surge para Gadamer a partir de uma regra da antiga 

retórica e transportada para a hermenêutica por Schleiermacher. Este buscou na retórica 

uma explicação para a relação dialética existente entre a parte e o todo. Nesta relação, 

somente podemos compreender uma parte de um texto quando compreendemo-lo por 

completo e, assim, para entender o todo do texto, devemos compreender suas partes 

(GADAMER, 2006). 

Mas, Gadamer aponta que a preocupação em relacionar a partes e o todo é 

anterior à ideia do próprio círculo. Lutero e seus seguidores desenvolveram um princípio 

geral de interpretação de textos segundo o qual todos os aspectos individuais de um texto 

devem ser compreendidos a partir do contextus, ou seja, do conjunto e a partir do sentido 

unitário para o qual o todo está orientado, o scopus (GADAMER, 2008). 

Durante o século XVIII, Semler e Ernest lutaram pela separação da hermenêutica 

das limitações exercidas pelo dogmatismo cristão, e buscou-se alcançar o significado 

universal de um organon histórico. Desta forma, a compreensão a partir do contexto do 

todo requeria a restauração histórica do contexto de vida a que pertenciam os documentos 

(GADAMER, 2008). 

A relação estabelecida pelo círculo hermenêutico é configurada por uma relação 

circular, na qual “a ideia de círculo se refere ao constante movimento de rotação entre uma 

parte de um texto e seu significado total” (LAWN, 2007, p. 78).  A relação circular 

representa “a antecipação do sentido que visa o todo chega a uma compreensão explícita 

através do fato de que as partes que se determinam a partir do todo determinam, por sua 

vez, esse todo” (GADAMER, 2008, p.385). 

A teoria sistêmica foi trabalhada em diversas áreas do conhecimento, mas, para 

nós, neste momento, faz-se interessante a ideia de Complexidade e Hipercomplexidade 

desenvolvida por Edgar Morin (2003). Morin amplia o conceito de sistema que foi 

desenvolvido por Von Bertalanffy a partir de reflexões biológicas durante a década de 50 

do século XX. 

Para Morin (2003), a complexidade evoca o paradoxo do uno e do múltiplo, no 

qual a complexidade é o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos que constituem o mundo fenomênico. 
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De acordo com Morin (2003), para entendermos a complexidade, devemos 

compreender a virtude sistêmica e esta pode ser entendida da seguinte forma: ter a noção 

de sistema no centro de todas as teorias sendo o todo uma unidade complexa e não somente 

a soma das partes constitutivas; situar-se em um nível transdisciplinar, que permitiria a 

concepção da unidade da ciência e a diferenciação das ciências, não apenas segundo a 

natureza material do objeto, mas, também ,de acordo com as complexidades dos 

fenômenos. 

O que é mais interessante nas ideias de Morin, e que podemos associar ao círculo 

hermenêutico, é que para realizar uma observação, o observador deve ter em mente o 

pensamento complexo, ou seja, de que ele e a coisa que será observada fazem parte de um 

todo que não são as simples somas das partes. É um pensamento capaz de reunir, de 

contextualizar, de globalizar, mas, ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o singular, o 

individual e o concreto (MORIN; LE MOIGNE, 2000). 

A ideia do círculo hermenêutico também nos faz refletir a respeito da 

contextualização. Conforme já foi mencionado o filme é uma construção que, como 

qualquer outra fonte informacional, está inserido em um tempo e/ou contexto histórico. 

Nele há informações relacionadas ao seu conteúdo e à sua produção. E que devem ser 

levadas em consideração quando da análise. Primeiro analisaremos o contexto de 

produção. 

Quando pensamos em uma fonte informacional, na grande maioria das vezes 

consideramos a sua produção. Devemos recorrer a informações relacionadas aquela fonte 

para compreendermos melhor o que estamos analisando. Essas informações nos remetem a 

dados como a instituição em que foi produzida, quando e com qual objetivo. Se 

considerarmos um filme como uma fonte, todas essas indagações também deverão ser 

feitas.  

O filme é uma das partes dentro de um todo. Ele não existe por si só. Ele faz parte 

de um conjunto de documentos que fazem referência tanto a sua pré-produção, quanto a 

sua pós-produção. Ou seja, esse filme faz parte de uma “família”. Cordeiro (2000) afirma 

que as famílias de documentos são “conjunto de documentos referentes a um determinado 

filme – inclusive ele próprio” (CORDEIRO, 2000, p.195) que agregam informações para a 

análise dos mesmos.  
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Considerando as famílias de documentos podemos perceber a relação orgânica
17

 

existente nesse tipo de registro, já que todos os documentos foram gerados a partir da 

produção do filme e para a produção do mesmo. Esses documentos devem refletir a 

atividade da produção do filme e que, como consequência, gera o filme. O filme, como 

produto, também deve fazer parte desta família de documentos. 

O filme é o resultado de um processo parcelado de elaboração/produção em que 

várias atividades, fases e procedimentos ocorrem de forma paralela e simultânea. 

São planejados e executados vistas ao seu agrupamento e concretização no 

produto final – o filme – no qual se usam as linguagens visual e sonora (palavras, 

músicas e ruídos). Ao mesmo tempo, o filme é resultado de trabalho de equipe 

que envolve profissionais de diversas áreas de especialização. Em consequência 

são gerados documentos de diversas naturezas. Cada qual se referem a 

determinada atividade, aspecto e partes do filme, ou seja, não são documentos-

síntese do todo (o filme), mas são documentos de partes do todo (CORDEIRO, 

2000, p.184). 

 

Esses documentos gerados na trajetória da produção do filme, em um conjunto, 

refletem o processo de criação do filme. Desta forma, o filme, como um todo, é o resultado 

de um processo que teve como base diversos outros documentos como roteiros, planos de 

filmagens, decupagens etc. Assim, diversos documentos, em diversos suportes fazem parte 

da família de documentos de um filme. 

Mas não somente documentos textuais e de outros suportes fazem parte da família 

de documentos. Outros relacionados à produção do filme também podem ser encontrados 

em películas, por exemplo. Sobras de som e de imagens, copiões e outras partes que após a 

montagem foram excluídas da edição final do filme também fazem parte da família de 

documentos. Até as partes que foram retiradas dos filmes por causa do processo de 

censura, por exemplo, devem ser levados em consideração em um levantamento dos 

documentos referentes à produção do filme. 

Nem sempre teremos esses documentos “anexos” ao filme para este tipo de 

análise. Muitos desses documentos foram considerados, por algum tempo, sem importância 

e eliminados sem um critério que embasassem esse descarte. Outros se perderam em 

mudanças do acervo por diferentes instituições. Podemos observar também casos de perda 

das informações contidas nestes documentos pela falta de preservação.  

                                                 
17

 A relação orgânica existente entre os documentos que estão representados em uma família de documentos 

é característica do conceito de organicidade. O conceito de organicidade estabelece que os documentos 

orgânicos mantenham relações entre si. Essas relações foram estabelecidas a partir da produção do 

documento, ou seja, as relações foram estabelecidas pelo produtor no ato da produção dos documentos. O 

sentido é estabelecido pelo conjunto dos documentos e não, apenas, por um único documento isolado de seu 

conjunto. 
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As informações que conseguimos extrair dos documentos inseridos em uma 

mesma família, colaboram com a análise do conteúdo do filme, ou seja, com o 

conhecimento que podemos extrair do filme. Sendo que nessa “extração” devem ser 

considerado os elementos discutidos acima por Gadamer, quando tratamos da questão do 

leitor/intérprete. 

Gadamer também nos traz outro ponto, próximo às ideias de Schleimeicher, e que 

podemos fazer uma associação com a ideia do círculo hermenêutico. Gadamer atenta para 

a ideia da universalização da história. Acredita que somente levando em consideração à 

hermenêutica, como base para a historiografia, que a história passaria de uma história 

individual para universal. 

A história universal não é um simples problema marginal ou residual do 

conhecimento histórico, mas seu verdadeiro ponto central. Também, a “escola 

histórica” sabia que, no fundo, não pode haver outra história que a universal, 

porque o individual somente se determina em seu significado particular a partir 

do todo (GADAMER, 2008, p.273). 

 

O conhecimento universal gadameriano se relaciona ao fato de Gadamer propor 

novas tendências para a construção do conhecimento histórico – ou da própria construção 

da história – criticando a criação de leis gerais (universais) para a história e, 

consequentemente, criticando a visão positivista da história, baseada na metodologia das 

ciências da natureza. Para Gadamer, não adianta pensarmos na elaboração de leis gerais, 

mas sim devemos mudar a pergunta que fazemos às fontes. 

O conhecimento histórico não aspira tomar o fenômeno concreto como caso de 

uma regra geral [...]. Seu ideal é, antes, compreender o próprio fenômeno na sua 

concreção singular e histórica. Por mais que a experiência geral possa operar 

aqui, o objetivo não é confirmar nem ampliar essas experiências gerais, para se 

chegar ao conhecimento de uma lei – por exemplo, como se desenvolvem os 

homens, os povos, os Estados – mas, compreender como este homem, este povo, 

este Estado é o que veio a ser. (GADAMER, 2008, v.1, p.38-39). 

 

Essa universalidade da história também é relacionada com o círculo hermenêutico 

proposto por Gadamer já que o mesmo considera que somente podemos compreender a 

história ao pensa-la em sua universalidade – o que seria compreender a história a partir da 

compreensão hermenêutica – e isso significa que “não pode haver uma outra história que a 

universal, porque o individual somente se determina em seu significado particular a partir 

do todo” (GADAMER, 2008, p.273).  

Mas acreditamos que Gadamer entende História Universal mais como uma 

história seriada do que como uma apologia à História Geral, como vista na historiografia 

tradicional, no qual se busca conhecer toda a história. Está muito mais a uma crítica do uso 
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de um pequeno grupo de documentos para o fazer histórico. Ao nosso entender, Gadamer 

se aproxima de Foucault (2009) quanto este trata do uso seriado de documentos para a 

construção do conhecimento histórico. 

Foucault (2009) ao tratar das novas perspectivas históricas surgidas a partir da 

Escola dos Annales, apresenta a dificuldade de se trabalhar com apenas um documento 

isolado de seu contexto. Pensando no círculo hermenêutico, seria como desagregar uma 

parte de um todo e não considerar as relações desse documento com o restante. Muitas 

vezes essa análise poderia ser precipitada e não refletir as informações registradas 

naqueles documentos. 

Ou seja, para Foucault (2009) somente poderíamos tratar os documentos 

enquanto fontes fornecedoras de informações se os analisássemos dentro de séries 

documentais. Essas séries poderiam variar de acordo com a necessidade da observação, 

necessidade de informações, buscando um contexto mais amplo, ou mais específico para 

as perguntas importas aos documentos. 

De agora em diante, o problema é constituir séries: definir para cada uma seus 

elementos, fixar-lhes os limites, descobrir o tipo de relações que lhe é específico, 

formular-lhes a lei e, além disso, descrever as relações entre as diferentes séries, 

para constituir, assim, séries de séries, ou “quadros”: Daí a multiplicação dos 

estratos, seu desligamento, a especialidade do tempo e das cronologias que lhes 

são próprias; daí a necessidade de distinguir não mais apenas acontecimentos 

importantes (com uma longa cadeia de sequências) e acontecimentos mínimos, 

mais sim tipos de acontecimentos de nível inteiramente diferente (alguns breves, 

outros de duração média, como a expansão de uma técnica, ou uma rarefação da 

moeda; outros, finalmente, de ritmo lento, como um equilíbrio demográfico ou o 

ajuntamento progressivo de uma economia a uma modificação do clima): daí a 

possibilidade de fazer com que apareçam séries com limites amplos, constituídas 

de acontecimentos raros ou de acontecimentos repetitivos. O aparecimento dos 

períodos longos na história de hoje não é um retorno às filosofias da história às 

grandes eras do mundo, ou às fases prescritas pelo destino das civilizações; é o 

efeito da elaboração metodologicamente organizada das séries.(FOUCAULT, 

2009, p.8-9) 

 

Abordando a análise de imagens, de uma forma mais específica, Burke (2004) 

também levanta a questão sobre o uso seriado de fontes, admitindo ser mais “confiável” o 

uso de imagens em séries e de documentos associados. 

Uma série de imagens oferece testemunho mais confiável do que imagens 

individuais, seja quando o historiador focaliza todas as imagens ainda existentes 

que os espectadores poderiam ter visto em lugares e épocas específicas (na 

expressão de Zanker, “a totalidade de imagens que um contemporâneo poderia 

ter experimentado”), seja quando observa mudanças nas imagens do purgatório 

(por exemplo) ao longo do tempo. O que os franceses chamam de “história 

serial” vem a ser extremamente útil em determinadas ocasiões (BURKE, 2004, 

p.237). 
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A proposta da história universal se relaciona diretamente com a nossa proposta de 

pesquisa, já que não limita a construção do conhecimento histórico a um único documento. 

Podemos transpor essa ideia para uma análise que vai além do filme, ou seja, que agrega o 

conhecimento não apenas do contexto de produção do filme, como também das 

informações que são fornecidas por outros documentos a ele relacionados – família de 

documentos (CORDEIRO, 2000) – organicamente ou não. 

Para concluir a ideia do círculo hermenêutico podemos dizer que é um círculo de 

conteúdo que sempre será considerado a relação estabelecida entre o intérprete e o seu 

texto em uma unidade interior a uma totalidade em movimento. Desta forma, observamos 

que considerar o círculo hermenêutico é considerar que estamos inseridos em uma tradição 

e que precisamos da consciência hermenêutica para compreender que somos seres atuantes 

em nossa própria história. 

E também que essa compreensão implica, necessariamente, uma pré-

compreensão e que, por sua vez, é determinada por uma tradição na qual o intérprete está 

inserido e que modela os seus pré-conceitos. Assim, para Gadamer, o trabalho de 

reconhecimento do outro é implicado por nossas tradições e pré-conceitos estabelecidos. 

Assim, todo encontro significa a “suspensão” de meus preconceitos, seja o 

encontro com uma pessoa com quem aprendo a minha natureza e os meus 

limites, seja com uma obra de arte (“não há um lugar em que não possa ver-te, 

deves mudar a tua vida”) ou com um texto; e é impossível contentar-se em 

“compreender o outro”, quer dizer, buscar e reconhecer a coerência imanente aos 

significados-exigências do outro. Um outro chamado está sempre subentendido. 

Tal como uma ideia infinita, o que também está subentendido é uma exigência 

transcendental de coerência na qual tem lugar o ideal de verdade. Mas é ainda 

necessário que eu esteja disposto a reconhecer que o outro (humano ou não) tem 

razão e a consentir que ele prevaleça sobre mim (GADAMER, 2006, p. 13-14). 

 

Mas como podemos relacionar a questão apontada por Gadamer com o nosso 

problema da mediação? Se trouxermos para a análise de filmes o que Gadamer está 

explicitando com relação à produção do conhecimento histórico, podemos pensar em 

como o analista da informação também pertence a uma comunidade e que a tradição 

também interfere na forma em que será realizada a análise.  

Então poderemos nos perguntar até que ponto a tradição aparece durante a análise 

de um filme? A resposta a esta pergunta não será apresentada neste trabalho, mas podemos 

observar como a ideia de pertencimento a uma tradição e questões como a distância 

histórica, a consciência hermenêutica e o círculo hermenêutico, desenvolvidas por 

Gadamer, nos é muito valiosa.  
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Podemos pensar, por exemplo, no papel do analista da informação quando da 

análise de filmes. Se levarmos em consideração que o analista está inserido em uma 

tradição, na qual ele pertence e a ele e indissociável sua análise será diferente de outro 

analista. Mas, como poderíamos apresentar um limite para o poder da tradição sob o 

mediador? Em ambientes informacionais costuma-se ter desenvolvido políticas de 

indexação que estabelecem os limites de descrição e análise dos documentos.  

O ponto principal que devemos chegar a partir da discussão de Gadamer é, que 

devemos levar em consideração a questão da tradição e da consciência hermenêutica na 

construção de uma política de indexação, ou seja, devemos considerar que é natural dos 

analistas indexarem documentos de formas diferentes, a partir de sua tradição. É esta 

política que oferecerá um ponto focal entre a subjetividade e a objetividade do processo e 

que delimitará o processo de indexação. 

 

4.3.2 Os exemplos a partir do acervo do Serviço de Proteção aos Índios - SPI 

 

Para que conseguíssemos exemplificar, ou pelo menos saíssemos no plano 

abstrato e falássemos a partir de uma realidade, selecionamos alguns filmes que fazem 

parte de um acervo etnográfico do Serviço de Proteção ao Índio, custodiado pelo Museu do 

Índio. Os filmes foram selecionados pelos pontos evidenciados abaixo: 

 

 São filmes institucionais, ou seja, foram produzidos com o intuito de 

apresentar informações referentes ao trabalho de um determinado grupo e/ou instituição. 

Posteriormente estes adquiriram cunho etnográfico, pois registram a cultura de grupos 

nativos brasileiros, como também são utilizados como fonte informacional para estudos 

antropológicos, históricos, sociológicos, dentre outros; 

 

 São filmes orgânicos, ou seja, por serem produzidos em uma atividade 

institucional fazem parte de um grupo de documentos que se inter-relacionam e geram 

informações entre si; 

 

 São filmes relevantes na área da história e da antropologia, pois configuram 

um importante instrumento de pesquisa na área etnológica, além de apresentar aspectos 
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fundamentais do SPI, assim como ser considerado, na área de cinema, um dos primeiros 

programas de antropologia visual do Brasil (AUMONT; MARIE, 2003); 

 

O acervo do Serviço de Proteção ao Índio de extrema importância para a 

sociedade já que reflete a política indigenista do Brasil durante meio século. Uma das 

atribuições do SPI, a partir de 1942, foi à criação da Seção de Estudos (SE) que tinha como 

objetivo documentar por meio de pesquisas etnológicas e linguísticas, registros 

cinematográficos e fonográficos, aspectos das culturas indígenas orientando suas 

atividades de modo a proporcionar diretrizes científicas à ação assistencial do SPI 

(LASMAR, 2008). 

Com a criação da seção de estudos o acervo de imagens em movimento do SPI 

cresceu visivelmente. Hoje o acervo é constituído, aproximadamente, de 115.500 registros 

textuais, 20.000 negativos fotográficos, 3.500 fotografias e 24 filmes cinematográficos, 

objeto de nossa pesquisa. 

Os registros são provenientes de diversas partes do Brasil, sejam das nove 

Inspetorias Regionais, sejam dos mais de quatrocentos Postos Indígenas distribuídos por 

todo o território brasileiro. Esses documentos refletem a política indigenista brasileira 

desde fins do século XIX - onde a documentação da Comissão Rondon (outro fundo 

custodiado no Museu do Índio) se confunde com os próprios registros do SPI - até a sua 

extinção em 1967, quando o órgão já era situado em Brasília. 

Nesses registros temos diversas informações sobre as questões das terras e das 

fronteiras, sobre as missões religiosas e sua atuação dentro dos postos indígenas, a 

assistência médica e educacional oferecidas dentro desses postos, além da integração 

social. 

Em 1982, houve um incêndio quando o acervo estava sob a custódia da 

Cinemateca Brasileira. Grande parte do acervo eram cópias de nitrato e, com o incêndio, 

cinquenta e nove rolos de filmes se perderam. Alguns títulos perdidos no incêndio já 

haviam sido contratipados. Porém, cinco títulos se perderam integralmente pois não tinham 

passado por algum processo de copiagem. 

Atualmente o acervo encontra-se, em sua totalidade, custodiado pelo Museu do 

Índio, no Rio de Janeiro, com uma política voltada para a preservação dessas informações. 

O acervo do Serviço de Proteção ao Índio está inserido no projeto da UNESCO “Memória 
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do Mundo”, que tem como objetivo disseminar as informações de acervos considerados 

importantes para a memória latino-americana. 

O acervo abrigado no Museu do Índio, em destaque o acervo do Serviço de 

Proteção aos Índios, foi escolhido para fazer parte do projeto “Memória do Mundo” pois 

foi considerado um acervo documental relevante para a memória social, em virtude de sua 

origem, constituída e marcada, pelas atividades do órgão governamental, hoje instinto, 

responsável pela política indigenista do País e ao qual o Museu do Índio esteve 

subordinado em determinados períodos de sua existência. 

Mas, achamos necessário conhecer um pouco o acervo no qual estão inseridos os 

filmes selecionados. O órgão produtor dos filmes é o Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização de Trabalhadores Nacionais – SPILTN – que foi criado em 1910 e, após 1918, 

tornou-se apenas Serviço de Proteção aos Índios (FREIRE, 2007).  

O SPI, inicialmente, fora organizado no âmbito do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio e buscava congregar os interesses de um grupo minoritário de 

agricultores, oriundos de distintos segmentos agrários, distribuídos pelo território nacional, 

que, além de formadores de opinião, detinham um capital político significativo, devido às 

alianças que mantinham com alguns opositores do governo, mas cujos interesses não 

haviam sido contemplados por nenhum dos ministérios criados pelo regime republicano 

(FREIRE, 2007). 

O objetivo principal, ao criar a Agência, era prestar assistências às populações 

indígenas localizadas em todo território nacional, visando a nacionalização, que seria 

controlada pela adoção de métodos científicos que envolviam o ensino fundamental e 

técnicas agrícolas, cabendo ao Estado a responsabilidade da condução das ações 

(LASMAR, 2008).  

Cândido Mariano da Silva Rondon foi a pessoa escolhida para assumir e conduzir 

a direção daquela Agência, responsável pelo processo de implantação dos objetivos, 

doravante estabelecidos. Neste momento, seu nome havia alcançado determinada projeção 

devido à sua atuação na implantação de redes telegráficas no Centro-Oeste brasileiro, o que 

o permitiu entrar em contato com inúmeros povos indígenas (LASMAR, 2008). 

A atuação do SPI se dava em vários pontos: passava pela convivência pacífica 

com os povos indígenas; pela garantia de sua sobrevivência física; pelo estímulo à adoção 

de hábitos “civilizados”; pela sedentarização das comunidades e posterior demarcação de 

pequenos lotes de terra (TACCA, 2001).  
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Buscando seus objetivos o SPI montou uma estrutura organizada em distribuir os 

povos indígenas em Postos Indígenas, que seriam os locais onde a política de integração 

era aplicada. Simultaneamente, a mão-de-obra dos indivíduos agremiados nos Postos era 

utilizada para a abertura de estradas de rodagem e para a implementação, manutenção e 

operação de postos telegráficos (LASMAR, 2008).  

À medida que esta política de estado era implementada, observava-se 

modificações no modelo tradicional de vida indígena e a liberação de seus antigos 

territórios para a iniciativa privada ou para o aproveitamento, pelo Estado, em outros 

empreendimentos (TACCA, 2001). 

Mesmo sendo de interesse do Estado, à pacificação, sedentarização e utilização da 

mão-de-obra indígena para o desenvolvimento econômico da nação, o SPI sofreu diversas 

reformas. As alterações administrativas decorrentes da “Revolução de 30”, re-alocaram o 

SPI no Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio. Foram transferidas para aquela 

instância, todas as atividades governamentais destinadas a gerir as relações entre o capital e 

o trabalho na indústria e no comércio no Brasil (FREIRE, 2007).  

Mas tais relações não seriam mais relevantes do que a necessidade do controle 

territorial, principalmente dos limites internacionais do país. Diante dessa nova realidade, o 

SPI seria mais uma vez transferido de ministério, passando, em 1934, a constituir um 

departamento da Inspetoria Especial de Fronteira, integrada a estrutura administrativa do 

Ministério de Guerra (FREIRE, 2007). 

Em 1939, novas mudanças levaram a transferência do SPI ao Ministério da 

Agricultura. A questão fundiária continuava em voga, porém não voltada para a 

delimitação das fronteiras, mas sim na fixação de grupos indígenas em pequenos lotes de 

terra que seriam utilizados por famílias nucleares, para o seu próprio provimento, ou seja, 

assemelharam os grupos indígenas aos núcleos existentes de trabalhadores rurais (FREIRE, 

2007).  

Ao longo dos anos vinculado ao Ministério da Agricultura, o SPI viu o seu projeto 

de sedentarização ruir. Percebeu-se a política indigenista do SPI era um paradoxo, já que, 

por um lado, todas as ações voltadas para a transformação da cultura indígena não haviam 

logrado êxito e, por outro, a única forma de “proteger” o índio era isolando-o da sociedade 

de uma forma geral, o que resultaria no abandono do projeto de nacionalização dos povos 

indígenas inseridos. Em 1967, o SPI foi instinto dando vez à Fundação Nacional do Índio – 

FUNAI – e ao acervo produzido pelo SPI à custódia da própria FUNAI (TACCA, 2001). 
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Mas, antes de iniciarmos, devemos deixar evidente que não é a nossa proposta 

analisar os filmes selecionados. Estamos utilizando-os somente como um exemplo do que 

já foi discutido a partir do comportamento do “leitor” (que no nosso caso apresentamos 

como o analista) diante da informação fílmica, aparente nas propostas de Hans-Georg 

Gadamer. 

Lasmar (2008) ao desenvolver sua pesquisa a partir do acervo imagético 

proveniente da Comissão Rondon – outro fundo custodiado pelo Museu do Índio e que tem 

uma relação indissociável com o Serviço de Proteção aos Índios – salienta a dificuldade 

existente em analisar a informação fílmica contida em arquivos de imagem. 

O documento imagético, por não conter, muitas vezes, elementos (como timbre, 

destinatário, legendas, etc.) que o caracterize dentro de sua gênese institucional, 

perde facilmente a indicação de sua origem. E ainda, o potencial polissêmico das 

imagens permite uma infinidade de possibilidades de recontextualização das 

mesmas dentro de outras realidades, exigindo muita atenção às inúmeras 

especulações possíveis. Assim, por mais sistemática que tenha sido a pesquisa 

para recontextualização, ela estará atribuindo um novo sentido, a partir de uma 

leitura posterior e externa da realidade que originou a documentação. É 

importante perceber que, entendendo o documento imagético como documento 

arquivístico, a leitura do conteúdo da imagem deve ser entendida como um 

desdobramento dos motivos de sua produção. Restabelecida a função da 

produção do documento, inúmeras leituras podem ser realizadas de acordo com a 

intenção de seus leitores. A interpretação e as múltiplas percepções possíveis do 

conteúdo destas imagens serão aferidas pelos pesquisadores das mais diversas 

áreas do conhecimento. Cabe ao pesquisador definir a vertente que pretende 

tomar, analisando-a a partir de sua produção ou ressaltando, por exemplo, sua 

função estética. (LASMAR, 2008) 

 

Existem, atualmente, sob a custódia do Museu do Índio, catorze filmes agregados 

no fundo do Serviço de Proteção aos Índios. São filmes institucionais que retratam a 

atuação do SPI diante das comunidades indígenas em todo o Brasil. Como a grande 

maioria dos Postos Indígenas estava instalada em ambientes ermos, os filmes apresentam 

as formas de intervenção do SPI no ambiente, como também no cotidiano indígena. 

Estes Postos eram criados por objetivos diversos, podendo agir na “pacificação” 

de algum grupo indígena, na defesa das fronteiras brasileiras, na integração dos territórios 

ou no desenvolvimento da economia local. Esses objetivos são reproduzidos durante os 

filmes, como uma prova das atividades realizadas nesses postos, seja para garantir os 

investimentos nas atividades, seja para justificar o tempo e os recursos utilizados nessas 

investidas, sempre inserindo-os no âmbito nacional. 

Ao observar os filmes percebemos que se não tivéssemos informações extras, ou 

seja, informações provenientes de outras fontes, a identificação do conteúdo das imagens 
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seria um trabalho extremamente complexo. As informações foram retiradas da narração 

dos filmes, como também da base de dados do Museu do Índio.  

As narrações nos dão informações sobre o local que estamos observando, sobre os 

rituais que estão acontecendo, sobre as atividades que os índios estão participando. Mas, 

precisamos ficar atentos que as narrações foram feitas na primeira metade do século XX e 

são carregadas de pensamentos positivistas e de conceitos como civilidade e 

desenvolvimento caminhando lado a lado. As narrações dos filmes Guarita e Guido 

Marliére foram transcritas pela a autora desta pesquisa e encontram-se, respectivamente, 

no Apêndice A e Apêndice B. 

A base de dados do Museu do Índio encontra-se disponível na rede, oferecendo 

informações valiosas para o pesquisador. Ela engloba informações de diversos tipos de 

natureza diversas, seja arquivístico, museológico ou bibliográfico. As peças museológicas, 

por exemplo, são apresentadas, em sua maioria, com as informações básicas (como grupo 

que o fabricou), mas apresenta também para que aquela peça possa ser utilizada e uma 

imagem da peça. 

No âmbito arquivístico, as informações do acervo imagético são dispostas 

acompanhadas da imagem referida. No caso do filme, pode acompanhar algum trecho que 

represente o informado. 

Destacamos, a seguir, a forma como o usuário da base visualiza os dados 

fornecidos pela instituição sobre os filmes que custodia. Para compreendermos melhor 

essas informações destacamo-las no quadro 3 e quadro 4 desta pesquisa. As informações 

são referentes aos filmes “Guarita” e “Guido Marliére”, respectivamente, já que são os 

filmes que utilizamos como exemplos. 

Exemplo 1: 
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Figura 1: Estrutura de saída de informações da base de dados do Museu do Índio (filme Guarita). 
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Dados Gerais 

Notação BR MI SPI DA SE FI 012 

Número do filme SPIVI012 

Título Guarita 

Autor  

Local Rio Grande do Sul 

Data  

Dados do material 

Material Película 

Bitola 35mm 

Duração 6’48” 

Cor BP 

Metragem 185m 

Quantidade de rolos 1 

Tipo de montagem Contra-tipo Combinado 

Montado Sim 

Áudio Sim 

Trilha Sonora Sim 

Dados arquivísticos 

Fundo Serviço de Proteção aos Índios 

Série Documentos Audiovisuais 

Subsérie Seção de Estudos 

Nível de descrição Item 

Condições de Acesso Consulta através de cópia em VHS na biblioteca do 

Museu do Índio. 

Condições de 

Reprodução 

Autorizada de acordo com as normas e 

procedimentos do Museu do Índio. 

Estado de Conservação Bom. O filme está levemente abaulado e sem start. 

Possui a borda com vários trechos danificados e 

ponta de segurança no início e no fim. 

Âmbito e Conteúdo Um breve relato sobre a pacificação dos Xavantes por 

Francisco Meirelles. Relata sobre a ação do SPI junto 

aos índios Xavante e Kaingang. O capitão 

Vasconcelos aparece junto aos índios. Inicia-se a 

filmagem no P.I.N.Guarita, comenta-se sobre o 

estágio avançado de integração dos índios Kaingang. 

Registra-se a plantação, colheita e venda do trigo 

como principal fonte econômica. 

Assunto Geográfico Rio Grande do Sul 

Assunto Pessoa Meirelles, Francisco 

Palavra-chave Agricultura, Posto Indígena Guarita, Kaingang, 

Trigo, Xavante. 

Quadro 2: Análise das informações do filme “Guarita” retirada da Figura 1. 

 

http://base2.museudoindio.gov.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl82/003.xis&bool=exp&opc=decorado&exp=KAINGANG&tmp=/tmp/fileJfGHSn
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Exemplo 2: 

 

  
Figura 2: Estrutura de saída de informações da base de dados do Museu do Índio (filme Guido Marliére). 
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Dados Gerais 

Notação BR MI SPI DA SE FI 024 

Número do filme SPIVI024 

Título Guido Marliére: Um Posto Indígena de 

Nacionalização. 

Autor Heinz Forthmann 

Local Minas Gerais 

Data 1947 

Dados do material 

Material Película 

Bitola 35mm 

Duração 7’05” 

Cor BP 

Metragem 193m 

Quantidade de rolos 1 

Tipo de montagem Contra-tipo Combinado 

Montado Sim 

Áudio Sim 

Trilha Sonora Sim 

Dados arquivísticos 

Fundo Serviço de Proteção aos Índios 

Série Documentos audiovisuais 

Subsérie Seção de Estudos 

Nível de descrição Item 

Condições de Acesso Consulta através de VHS na biblioteca do Museu do 

Índio. 

Condições de 

Reprodução 

Autorizada de acordo com as normas e 

procedimentos do Museu do Índio. 

Estado de Conservação Bom. O filme está em boas condições, sem emendas 

ou riscos. Está com start e ponta de segurança no 

início e no fim. 

Âmbito e Conteúdo Documentário produzido pelo S.P.I. mostrando o 

cotidiano no posto indígena de Guido Marliére dos 

índios Krenak, a agricultura, o trabalho com o gado e 

a escola para as crianças 

Assunto Geográfico Doce, Rio (MG). Minas Gerais. 

Assunto Pessoa  

Palavra-chave Agricultura, animais, crianças, escola, Krenak, 

pecuária. 

Quadro 4: Análise das informações do filme “Guido Marliére” retiradas da Figura 2. 

 

Percebemos que as informações contidas na base já oferecem um suporte para a 

análise dos filmes. Provavelmente, ao realizar essas fichas, o analista precisou recorrer a 
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outros instrumentos que oferecessem essas informações. Um exemplo bem claro desta 

perspectiva é a identificação de Francisco Meirelles entre os indígenas. Se o analista não 

reconhecer a pessoa, não poderia oferecer essa informação ao usuário, fato que estamos 

pontuando em toda a pesquisa. Podemos observar essa questão ao nos depararmos com 

diversos indígenas que não foram localizados ao longo dos filmes, assim como fato de que 

só descobrimos os grupos indígenas retratados nos filmes por causa das informações da 

base e da narração, como também os rios descritos. 

 Segue abaixo algumas das imagens. 

 

 

Figura 3: Índio Kaingang não identificado no Posto Guarita 

 

 

Figura 4: Índia Kaingang não identificada no Posto Guarita 

 

As Figura 3 e Figura 4 são exemplos de indígenas retratado nos filmes que não 

puderam ser identificados por falta de informações. Caso houvesse identificação, a 

informação poderia ser localizada pelo usuário no item “Assunto Pessoa/Entidade”, pois o 

analista teria fornecido essa informação ao preencher o formulário da base. 
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Figura 5: Guido Marliére 

 

A figura 5 retrata a imagem de Guido Marliére, militar associado às questões 

indígenas e que dá o nome ao Posto Indígena registrado no filme. Este, somente é 

identificado pois está descrito na narração do filme, como podemos verificar a partir da 

transcrição da narração que encontra-se no Apêndice B. 

 

 

Figura 6: Rio Doce 
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Figura 7: Rio das Mortes 

As Figuras 6 e 7 são representativas na nossa discussão, pois somente 

identificamos os nomes dos rios a partir da narração dos filmes. Isso pode ser observado 

nos Apêndices A e B onde encontram-se as transcrições das narrações dos dois filmes.  

Algumas das informações encontradas são apresentadas no próprio filme, como 

uma abertura, produzida pelo Serviço de Proteção aos Índios. As figuras 8 e 9 representam 

a abertura do filme “Guido Marliére”. 

 

Figura 8: Apresentação 
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Figura 9: Apresentação 

 

Falamos, acima, que a grande maioria dos filmes apresentava o dia a dia no Posto 

Indígena, retratando as atuações do Serviço de Proteção aos Índios. Abaixo podemos 

verificar o trabalho e as escolas, além das plantações e do gado criado nos Postos 

Indígenas. 

 

Figura 10: Índios Kaingang trabalhando na plantação de trigo no Posto Guarita. 

 

 

Figura 11 Rebanho do Posto Indígena Guido Marliére 
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Figura 12: Escola Indígena Vatú, do Posto Guido Marliére 

 

É a partir da observação dessas imagens que podemos perceber que os 

apontamentos de Gadamer também podem ser aplicados à análise de imagens. Todas as 

informações que provenientes do filme a ser analisado, irá contribuir, substancialmente, no 

processo de análise, melhorando as informações inseridas em um Sistema de Informação e 

otimizando a busca realizada pelo usuário. 

Diante do discutido ao longo desta pesquisa, podemos apontar algumas formas de 

melhorar o processo de gestão de filmes, levando as perspectivas apresentadas para dentro 

do processo de produção dos filmes, como também no recolhimento deste material em um 

ambiente de informação. São os seguintes pontos: 

 Todo material gerado a partir da produção do filme (como também o 

material de pós-produção) deve ser encaminhado à instituição que custodia 

o filme e deve ser levado em consideração no processo de análise; 

 A organicidade deve ser refletida neste material, já que ser orgânico é sua 

característica intrínseca. A representação da organicidade deve ser feita de 

acordo com a política da instituição, porém deve refletir, de forma mais 

clara possível, tanto para o analista, quanto para o usuário, as relações 

existentes entre os documentos; 

 Os diversos materiais podem estar em ambientes diferenciados, já que as 

informações foram produzidas em diferentes suportes e prevemos uma 

política de preservação do material, porém as correlações entre essas 

informações não podem ser perdidas. Por exemplo, o material da produção 

do filme que foi registrado em papel, encontra-se acondicionamentos 



107 

 

separados daqueles que foram produzidos em película, porém há essas 

relações entre os materiais registradas no SRI e disponíveis tanto ao 

analista, quanto ao usuário; 

 O analista deve ser consciente de que é um indivíduo do presente e que 

pertence a uma cultura que, não necessariamente, será aquela retratada em 

seu documento de análise; 

 A melhor forma de (re) conhecer o que estamos analisando é se 

especializando no tema que envolve o acervo. A pesquisa é uma forte 

aliada do analista, onde podemos identificar dados que não conheceríamos 

anteriormente como, por exemplo, lugares, indivíduos, hábitos etc. 

Adotando as medidas necessárias e tendo consciência de seu papel diante da 

análise, o analista colaborará de maneira efetiva para a gestão de um acervo fílmico. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Considerando a importância do cinema diante da pesquisa histórica, como 

também em pesquisas realizadas nos diversos campos científicos, percebemos o crescente 

aumento das informações registradas em formato fílmico sendo acumuladas e geridas em 

ambientes de informação. 

Para tanto, vemos a necessidade do aprimoramento da gestão dessa informação 

para que haja a eficácia no serviço informacional prestado. Nesta pesquisa, levantamos 

alguns pontos que podem colaborar com esse aprimoramento, enfocando o papel do 

analista da informação no processo realizado durante a análise do filme. 

Como nossa proposta de pesquisa visa aperfeiçoar as análises fílmicas, buscamos 

focar nossos estudos em uma análise da literatura que oferecesse um aporte teórico às 

nossas perspectivas iniciais. Desta forma, nos debruçamos sobre a obra de Hans-Georg 

Gadamer buscando embasamento necessário para discutirmos nossa questão, mesmo que 

permanecesse no campo epistemológico. 

Porém, não podemos deixar de destacar que esta pesquisa poderia ter novos 

desdobramentos que enfocassem o campo da análise, se caracterizando por um estudo a 

partir do papel do mediador diante do filme a ser analisado, aplicando, assim, os olhares 

retirados do pensamento gadameriano e adaptados à análise de filmes. 

Diante do discutido na pesquisa podemos apontar que o filme é um documento 

audiovisual que registra informações orgânicas, ou seja, informações que se inter-

relacionam com seu contexto de produção e com outras informações produzidas nesse 

mesmo contexto. 

O filme também pode ser entendido como um conjunto de informações diversas, 

dispostas em diferentes linguagens, seja ela verbal, visual, sonora, dentre outras. Essas 

informações se mesclam e transmitem mensagens que devem ser decodificadas por quem 

recebe a mensagem, que para nosso estudo é o analista da informação. 

É sob esta perspectiva que levantamos uma importante questão para esta pesquisa, 

como também para a análise de filmes: o receptor (analista) somente irá compreender a 

mensagem transmitida no filme se re-conhecer os códigos culturais nos quais o filme 

encontra-se inserido. 
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Mas, compreendemos que é somente a partir da preservação do suporte no qual a 

informação fílmica encontra-se registrada que poderemos obtê-la. É, desta forma, que 

julgamos necessária algumas medidas que salvaguardem esses suportes e, 

consequentemente essas informações. É fundamental o diagnóstico do acervo, o 

conhecimento do histórico de preservação, a análise externa ou análise do suporte com 

atribuições de graus técnicos, ou seja, o foco na preservação e na conservação preventiva 

do material.  

No âmbito do audiovisual a preservação dos suportes documentais caminha lado a 

lado com a análise do documento e os estudos de recuperação da informação. Uma 

eficiente política de acesso aos documentos audiovisuais deve considerar esses dois 

aspectos essenciais para a recuperação das informações fílmicas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa partimos do pressuposto que o filme, assim 

como qualquer outro documento, pode ser pensado como uma fonte informacional para a 

escrita da história. O enfoque dado aos historiadores nessa pesquisa foi por dois motivos: 

primeiro está relacionado a um possível grupo de usuários historiadores que poderiam 

utilizar filmes como fontes de informação. Criamos, assim, a possibilidade de desenvolver 

uma análise fílmica com enfoque em historiadores que se utilizariam do acervo fílmico 

para a pesquisa histórica. O segundo aspecto é devido ao embasamento teórico sobre a 

temática discutida a partir de um estudo da historiografia. 

Ao longo da análise da historiografia, o conceito de documento se modificou e 

novos tipos de documentos foram inseridos no papel de fonte informacional para o 

pesquisador da história. O filme passou a ser requisitado nas análises históricas, pois 

compreende uma vasta informação acerca do tempo histórico que ele retrata, como 

também do tempo em que foi produzido. E, com isso, deu-se a valorização da preservação 

desse material, assim como a disseminação dessa informação, fato de grande importância 

para a área da Ciência da Informação. 

Mas, o objetivo principal desta pesquisa foi buscar um aparato teórico que 

aprimorasse a análise de filmes. Essa base foi desenvolvida a partir das obras de Gadamer 

e de sua hermenêutica filosófica, utilizando alguns de seus pensamentos para que 

refletíssemos sobre o papel do analista da informação no processo de análise. 

Analisando as obras e a história de Gadamer, percebemos que seu principal 

trabalho foi “Verdade e Método” publicado em 1960. Nesta obra o autor reunião seus anos 
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de pesquisa sobre os problemas que envolvem as metodologias das “ciências do espírito” e 

a hermenêutica filosófica.  

Sua hermenêutica filosófica tem como objetivo principal a compreensão e 

interpretação de textos, sendo esta hermenêutica somente legitimada a partir do 

aprofundamento do fenômeno da compreensão. Segundo o autor, o problema da 

hermenêutica não se restringe aos métodos, mas ultrapassa os limites da ciência moderna, 

buscando considerar o homem e suas experiências como pertencentes ao mundo, ou seja, 

um ser-no-mundo, onde o viver e o compreender estão intrinsecamente conectados. 

Ao adaptar as perspectivas de Gadamer para a Ciência da Informação, podemos 

elencar os pontos que nos foram principais ao longo desta pesquisa: 

 O analista da informação deve ter em mente de que ele está refém de 

pertencer a sua própria história. Esso é o que Gadamer chama de 

Consciência História. Ela dá ao analista a capacidade de compreender o 

passado a partir do próprio contexto que o envolve; 

 

 O distanciamento histórico será marcado por essa inserção do analista em 

seu tempo. As análises de uma imagem irão variar de acordo com o tempo 

em que está inserido. Compreende-se de forma diferente de acordo com a 

tradição que o analista está inserido, assim como o distanciamento 

histórico existente entre o analista e a produção do filme; 

 

 A objetividade não é uma característica essencial das ciências do espírito, 

mas sim a compreensão da relação do indivíduo com o objeto de análise. 

Desta forma, podemos dizer que a análise de filmes é interpretativa 

(beirando a subjetividade), tanto pela sua polissemia de informações, 

quanto pelo papel do analista; 

 

 Há, por trás de nossos pensamentos, uma tradição que nos é intrínseca e 

indissociável. Essa tradição irá moldar os nossos conceitos – e Gadamer 

coloca também como pré-conceitos – e influenciar na interpretação 

realizada pelo analista. A tradição determina o conhecimento que o 

analista tem de uma determinada imagem e aponta o re-conhecimento de 

uma determinada mensagem inserida no filme. Se não houver 
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conhecimento prévio, não há re-conhecimento e, consequentemente, perda 

de informação; 

 

 A ideia de círculo hermenêutico nos remeteu ao uso seriado dos 

documentos que colaboram para o conhecimento que o analista tem sobre 

o filme analisado. Desta forma, iríamos somente compreender uma parte, 

quando compreendêssemos o todo. 

 

Mas, não podemos nos esquecer de que todos esses pontos somente poderão ser 

considerados se houver uma flexibilidade na política de acessos da instituição na qual o 

acervo está custodiado. São as políticas institucionais que delimitaram as análises, 

considerando, principalmente, o princípio da exaustividade. Mas, temos que compreender 

que o analista tem um papel essencial em qualquer processo de análise documentária, 

principalmente quando tratamos de filmes, devido as especificidades da informação 

registrada. 
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APÊNDICE A 

 

Transcrição da narração do filme Guarita realizada pela autora da dissertação. 

 

O Brasil é um imenso país que cada dia tem uma surpresa a apresentar ou um fato 

esquecido que deve ser lembrado, como o lendário rio das mortes. A sua águas turvas 

impediram muitas vezes as avançadas dos bandeirantes que pretendiam aumentar o 

território brasileiro. Os índios foram outros obstáculos, que hoje se confraternizam com o 

Serviço de Proteção aos Índios e que vão sendo aos poucos preparados para serem úteis a 

si mesmos e a coletividade. A atitude pacífica e acolhedora dos homens do Serviço de 

Proteção aos Índios faz crescer a confiança dos Xavantes na civilização do Brasil. Irmãos 

dos Xavantes, em sangue e bravura, os índios Kaingang, já bastante civilizados, são 

exemplos marcantes da utilidade de seus trabalhos. Localizados junto ao Rio Guarita, 

exatamente a 20 km da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, os Kaingang 

formam uma tribo que vivia do aproveitamento do solo regado pelo Rio Guarita. Hoje, 

com suas terras demarcadas, eles ainda utilizam o solo como sua fonte de maior produção, 

dedicados e com interesse na agricultura. Esses índios viviam, antigamente, como os 

Xavantes, mas no momento contribuem ativamente com uma boa quantidade de trigo 

cobrindo seus vastos campos e dignificando o indígena brasileiro na luta pela 

independência econômica do Brasil. Iniciam os Kaingang na colheita do trigo procedendo 

com entusiasmo o trabalho que além de ser a base da sua alimentação, serve para o 

comércio com outras cidades. O Brasil gasta mensalmente no estrangeiro trezentos e 

cinquenta milhões de cruzeiros em importação de trigo e o índio, com a sua produção 

tecnicamente orientada pelo Serviço de Proteção aos Índios, vem consolidando o advento 

da auto-subsistência da economia brasileira. Embora ainda não possuindo as grandes 

máquinas necessárias para uma perfeita mecanização do serviço, o adiantamento veio dar 

aos novos civilizados um maior contato com o progresso. Deixando a sua tradicional 

impetuosidade nômade e o estado precário de sua indústria, os Kaingang se adaptaram 

perfeitamente a nova modalidade de vida. Após a colheita, o trigo é empilhado para uma 

fase de seu tratamento que consiste na separação dos grãos das palhas. Essa operação é 

feita mecanicamente e o índio já movimenta a sua máquina, substituindo o esforço de seu 

braço pela utilização de uma técnica adequada. A princípio, foi difícil uma adaptação aos 

novos métodos, mas o tempo e a inteligência dos nativos proporcional um aprendizado 
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eficiente. Esta é uma das experiências que vêm dando excelentes resultados, provando a 

plasticidade do homem brasileiro. Dia chegará em que o domínio da técnica possibilitará o 

aproveitamento integral do potencial de energia e boa vontade que existe tanto nos índios, 

quanto nos caboclos, mas que são desperdiçados. Prossegue o trabalho de limpeza do trigo. 

Os grãos louros vão caindo aos milhões, assegurando a subsistência de nossa gente e 

fortalecendo o comércio exterior do Brasil. E tudo isso, fruto do trabalho dos índios 

Kaingang, junto ao rio Guarita, lá pelo Rio Grande do Sul. Isso vem provar o quanto é 

errada a afirmativa que nossos índios são fracos e preguiçosos. 
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APÊNDICE B 

 

Transcrição da narração do filme Guido Marliére realizada pela autora da 

dissertação. 

 

O Rio de Janeiro de 1808 experimentou uma evolução inesperada, viu-se de pronto 

transformado em corte. Junto da comitiva de D. João, apontou o então alferes do primeiro 

regimento da cavalaria do exército, o francês Guido Marliére, cuja história se associou, 

mais tarde, intimamente, a dos índios brasileiros. Foi um pioneiro notável na pacificação 

dos silvícolas do Rio Doce. A histórica Vila Rica, na época cabeça da extensa comarca, 

servia de centro de extração e fiscalização do ouro e era sede do regimento para onde fora 

transferido Guido Marliére. Incumbido de amparar o civilizado e guerrear o índio tornou-

se, ao mesmo tempo, o protetor de todos nas ímpias terras dos famigerados Botocudos do 

Rio Doce. A malária e o ataque dos índios tornaram perigosas as margens daquele rio para 

onde seguiu e se fixou o chamado apóstolo das servas mineiras. Onde a onça campeava, 

pasta sossegadamente o zebu. Onde o índio era um ser desprezível e bruto, hoje há uma 

enfermaria e uma escola e o índio sob a égide da lei é um cidadão. As águas do Rio Doce 

ora raspando em corredeiras, ora serenas e profundas, banham e fertilizam os quatro mil 

hectares de terras, onde bem se localiza o Posto e uma balsa comunica com a viação férrea 

que com nove horas põe o Posto em contato com Vitória. Cedo, o índio aprendeu a 

falquejar a madeira de lei que enriquece as suas terras. Ele que não conhecia o machado, 

tornou-se exímio machadeiro e ao sol e a chuva, quando se faz preciso, ele mesmo 

desempena as vigas para as construções do Posto. A coleta de um coco na atualidade é 

apenas uma reminiscência de uma fase coletora do índio nômade. Uma das inclinações do 

índio despertadas pelo Posto foi a utilização do boi domesticado. O índio nômade, no 

geral, não constrói casas, senão abrigos rústicos. Passaram-se os tempos e o Posto trouxe-

lhes a inovação da casa de tijolo onde eles se habituam às comunidades da nova cultura 

que vai recebendo. Depois da casa, a lavoura orientada, a semente escolhida que grana bem 

e torna rendosa e farta a colheita. Esse remanescente índio Krenak, ainda sobreviveu para 

colher e assistir, ele mesmo, o fruto dessa evolução civilizadora. A criação doméstica 

precede à pequena pecuária, hoje enxertada de gado de raça que, aos poucos, vai povoando 

os ermos e vastos campos. Em Guido Marliére, a pecuária corre parelhas com a produção 

agrícola, ambas tendendo para a autossuficiência e emancipação econômica do Posto. 
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Onde houver uma escola forma-se a tradição de um povo. Nunca se esquecerão esses 

meninos o nome de seu benemérito patrono: Guido Thomás Marliére. 

 

 

 


