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RESUMO 

SILVA JUNIOR, Nelson.  Ciência e cinema: um encontro didático pedagógico em 
Anjos e Demônios e O Nome da Rosa.  2018.  264 f. Tese (Doutorado em Ensino de 
Ciência e Tecnologia) -  Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta 
Grossa, 2018. 

O Cinema enquanto forma de representar e perceber o mundo e o homem, além de 
importante linguagem artística, tornou-se elemento determinante para a comunicação 
de massa do século XX. Como tal passou a se apropriar das diferentes áreas do 
conhecimento, no intuito de criar roteiros e narrativas que aproximassem a poética 
artística cinematográfica dos fenômenos cotidianos da natureza e da existência 
humana, aproximando a Arte Cinematográfica de uma suposta realidade. Essa 
relação permite a criação de filmes que, além do puro e simples entretenimento, 
possibilitam o seu uso nas mais diferentes formas de aprendizagem. A partir dessa 
perspectiva, essa pesquisa teve como principal objetivo, desenvolver e apresentar 
uma proposta, na qual o Cinema de entretenimento, se configure como um 
instrumental para o ensino de Física e da História da Ciência. Para tanto foram 
utilizados os filmes Anjos e Demônios (Angels & Demons – 2009) e O Nome da Rosa 
(The Name of the Rose – 1986), filmes de entretenimento, sucessos de público e que 
apresentam entre seus temas principais a História da Ciência e as relações entre 
Ciência e Religião. Cada um dos filmes trabalha narrativas que envolvem o 
Conhecimento Científico.  Essa pesquisa propõe que o Cinema seja entendido em 
sala de aula como uma linguagem artística, com suas especificidades e não como 
uma simples forma complementar para um tema ou um conteúdo. Nossa proposta 
está centrada numa análise fílmica que apresenta a obra cinematográfica como um 
instrumento de aprendizagem da Ciência, em especial, da História da Ciência. Assim, 
metodologicamente, a pesquisa ocorreu a partir de dois eixos principais: a análise 
fílmica a partir da teoria apresentada por Erwin Panofsky em seu livro Significado nas 
Artes Visuais (2007), denominado metodologia panofyskiana, iconológico ou histórico 
social e o estudo historiográfico na História da Ciência, apresentado pelo professor 
Ubiratan D’Ambrósio (2004). A pesquisa contribui, de forma inédita, para que o 
Cinema ou filmes feitos para o Cinema, possam ser entendidos como linguagem 
artística que possibilita aos atores envolvidos num processo de Ensino e 
Aprendizagem, usufruir dos recursos dessa linguagem como instrumento didático 
pedagógico para as aulas de Física ou Ciências. 

Palavras-chave: Cinema e ensino de ciência. Cinema e ensino de física. Anjos e 
Demônios. O Nome da Rosa. Ciência e religião. 

 

 

  



ABSTRACT 

SILVA JUNIOR, Nelson.  Science and cinema: an educational didactic meeting with 
Angels and Demons and The Name of the Rose.  2018.  264 p. Thesis (Doctorate in 
Science and Tecnology Education) - Federal University of Technology – Paraná, 
Ponta Grossa, 2018. 

The Cinema as a way of represent and perceive the world and the man, besides 
important artistic language, became determining factor for mass communication of the 
twentieth century. As such, it started appropriate of the different areas of knowledge, 
in order to create scripts and narratives that approximate the cinematographic artistic 
poetics of the everyday phenomena of the nature and human existence, approaching 
the Cinematographic Art of a supposed reality.  This relation allows the creation of 
movies that, besides of pure and simple entertaning, make it possible to use them in 
different forms of learning. From this perspective, this research had as a main purpose, 
develop and submit a proposal in wich the entertainment Cinema be an instrument of 
teaching Physics and the History of Science. For this purpose, the movies Angels and 
Demons (2009) and The Name of the Rose (1986), entertainment movies, audience 
hits that present among their main themes the History of Science and the relations 
between Science and Religion. Each one of the movies works narratives that involve 
the Scientific Knowledge. This research proposes that the Cinema be understood in 
the classroom as an artistic language, with their specificities and not as a simple 
complementary form to a theme or a content. Our proposal focuses on film analysis 
that present the cinematographic work as a Science learning tool, in particular, the 
History of Science. So, methodologically, the research occurred from two main axes: 
the film analysis from the presented theory by Erwin Panofsky in his book Meaning in 
the Visual Arts (2007), denominated Panofsky method, iconological or social history 
and the historiographic study in the History of Science, presented by the professor 
Ubiratan D’Ambrósio (2004). The research contributes, in a inedited way, so that the 
Cinema or movies made to the Cinema can be understood as an artistic language that 
make it possible to the subjects involved in the process of Teaching and Learning to 
use the resources of language as pedagogical and didactic instrument for the classes 
of Physics or Sciences.  

Keywords: Cinema and Science Teaching. Cinema and Physics Teaching. Angels 
and Demons. The Name of the Rose. Science and Religion.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

O cinema invadiu o cotidiano do homem moderno, com tal intensidade, que é 

impossível não considerar sua influência nos diferentes aspectos da vida do mesmo. 

Segundo Costa (2005, p. XVII), “o cinema tem atuado tão fortemente sobre as formas 

de percepção e as experiências do tempo e do espaço neste século, que já não há 

limites claros entre as linguagens audiovisuais a que ele deu forma e as outras 

contemporâneas de linguagem.” Essa linguagem, essencialmente visual, acabou por 

determinar padrões estéticos de imagem e de som, que nos propiciaram formas de 

representar e perceber o mundo e o homem. O aparato que ocupou, inicialmente, o 

posto de atração em feiras e circos, em pouco tempo viria a se constituir numa 

importante linguagem artística e elemento determinante para a comunicação de 

massa do século XX.  

 Tal como outras linguagens e expressões artísticas, o cinema é um meio para 

que o homem expresse e problematize o seu tempo e sua existência, gerando vínculos 

com as mais diversas áreas do conhecimento. Ao adentrar no campo educacional, o 

cinema não perde sua licença poética, em detrimento do caráter pedagógico ou 

didático. É uma linguagem artística que ao ser transposta para o meio escolar se torna 

uma fonte de conhecimento, que mediada pela especificidade de uma área, pode 

proporcionar, não só uma experiência estética, mas também uma experiência didática 

que possibilita confrontar temas educacionais, como o processo de ensino e 

aprendizagem de uma área específica, com temas específicos do contexto 

cinematográfico.  

 Vários estudos sobre cinema e sua relação com outras áreas do conhecimento, 

têm apontado para a produção de diversos filmes, nos quais a inveridicidade de 

fenômenos físicos, químicos ou naturais, são facilmente constatados. Antes de se 

utilizar um filme enquanto recurso didático pedagógico, há necessidade de entende-

lo enquanto uma produção que se prevalece da liberdade da criação artística para 

concebe-lo numa perspectiva artística e comercial. Assim se faz fundamental o papel 

mediador do professor que utiliza o cinema como recurso didático pedagógico, numa 

perspectiva dialógica, que permita o acesso ao conhecimento, seja pela análise de 

um fenômeno factual ou de um fenômeno manipulado, o que é mais comum de se 

observar no cinema.  
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 Esta tese apresenta o Cinema de entretenimento como possibilidade de 

instrumental para o ensino de Física ou Ensino da Ciência, a partir dos filmes Anjos e 

Demônios (Angels & Demons – 2009 – Ron Howard) e O Nome da Rosa (Der Name 

Der Rose – 1986 – Jean-Jacques Annaud), filmes que apresentam em suas 

narrativas, fatos e personagens que, de alguma forma, contribuem para o 

conhecimento e entendimento da Ciência e sua história. Sua originalidade não reside 

na proposta do uso do Cinema em sala de aula, fato que já acontece desde que o 

Cinema surgiu, mas sim no fato de propor o uso de dois filmes de entretenimento, 

como fio condutor para discussões que possibilitem alunos e professores romperem 

com uma forma tradicional de ensino aprendizagem, quando utilizado o Cinema. O 

foco não está no ensino de um conteúdo específico, mas nas generalidades que 

envolvem um determinado conhecimento científico.  

 O Cinema, e em particular os filmes, sempre desempenharam um papel 

ilustrativo nas aulas, não só nas de Física ou Ciências. Estes ficaram limitados à cenas 

que mostravam uma ultrapassagem entre dois carros, o lançamento de um foguete 

ou de uma bola, a ação violenta da natureza, enfim, filmes ou cenas que ilustrassem 

um fenômeno físico que pudesse ser matematizado ou que já estivesse expresso num 

modelo de representação da natureza. 

 Os filmes aqui propostos não trazem em suas narrativas fenômenos físicos a 

serem explorados e sim fragmentos de fatos e acontecimentos que compõe a história 

da Ciência e da Física. É importante destacar que pensamos o Ensino da Física a 

partir da concepção de um pesquisador que cursou o Ensino Regular (Fundamental e 

Médio) entre os anos de 1972 e 1982; Engenharia Civil entre 1983 e 1987 e 

Licenciatura em Artes Visuais entre 2003 e 2006, além do mestrado em Ciências 

Sociais entre 2005 e 2007. Atuou como professor de Matemática entre os anos de 

1995 e 2006, no Ensino Médio e Superior. Ao conceber a pesquisa que fundamenta 

esta tese, ocupamos, prioritariamente, o lugar do arte-educador que enxerga o 

Cinema como fonte de infinitas possibilidades num processo educacional 

interdisciplinar. 

 Assim, o problema dessa pesquisa se estabelece a partir do seguinte 

questionamento: quais as possibilidades de um filme de entretenimento, contribuir 

significativamente num processo educacional, de forma a possibilitar uma leitura sobre 

concepções científicas presentes na narrativa cinematográfica e constituídas a partir 
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dos saberes histórica e socialmente construídos nos campos da Física e da História 

da Ciência? 

 Por filme de entretenimento entendemos aqueles filmes de fácil acesso, que 

passam em canais de televisão abertos, estão disponíveis em locadoras, internet e 

não fazem parte de categorias como cinema cult, cinema avant gard, cinema 

experimental, cinema documentário, cinema educativo, vídeos ou vídeo arte, não 

deixando de considera-los filmes de grande qualidade artística e técnica, que 

apresentam possibilidades educativas. Quanto aos atores envolvidos nesse processo, 

buscamos não distinguir alunos e professores, mas sim considerar pessoas ativas no 

processo, destacando que o professor desempenha um papel diferenciado do aluno, 

ao assumir a postura de mediador nesse cenário. Por processo entendemos uma ação 

continuada, desencadeada pelo professor e que estabelece uma unidade entre 

procedimentos metodológicos, conceitos e conteúdos disciplinares. Já a concepção 

científica é aquela que nos liberta do senso comum e não nos vincula a uma 

compreensão ideológica ou dogmática. 

 A pesquisa tem como objetivo geral desenvolver e apresentar uma proposta 

que coloque o Cinema de entretenimento como instrumental para o ensino da Física 

e da História da Ciência. Como objetivos específicos: 1) apresentar alguns dos 

principais personagens da História da Ciência, da Antiguidade até a Idade Moderna; 

2) propor o uso de filmes produzidos para o cinema como abordagem inicial para o 

ensino de Física e da História da Ciência; 3) apresentar a linguagem cinematográfica 

como parte estruturante no processo de ensino de Física e História da Ciência; 4) 

analisar os filmes O Nome da Rosa (The Name of the Rose) e Anjos e Demônios 

(Angels & Demons) na perspectiva da relação Arte e Ciência. 

 Esta pesquisa se estabeleceu de forma a atender os objetivos do Programa de 

Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, campus de Ponta Grossa, propondo uma atividade de ensino na 

área de Ciências que responde às demandas contemporâneas de alunos e 

professores, ao propor uma prática pedagógica fundamentada numa metodologia 

diferenciada. O uso e a mediação do Cinema, ainda que não se configurem como uma 

proposta inovadora em sala de aula, chega pelo caminho da Arte e não como forma 

de complementar ou introduzir um conteúdo. Apresentamos o Cinema e 

consequentemente sua inserção nas aulas de Física ou Ciências, como uma produção 

artística, áudio visual, potencialmente rica, que deve ser considerada não apenas 
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como um diferencial, uma forma de enriquecer a aula ou um mero entretenimento, 

mas sim como uma importante linguagem artística, popular, que a partir de suas 

especificidades pode atender necessidades educacionais específicas de uma 

determinada área do conhecimento. 

 Quando assistimos a um filme, conscientes de que estamos diante de uma obra 

de arte constituída a partir de técnicas e formas de produção específicas, começamos 

a ter uma nova leitura, um novo olhar sobre o universo da produção cinematográfica 

e suas possibilidades. Entender que um filme é produto de um processo de criação 

artística, nos permite uma compreensão além do prazer estético que o entretenimento 

nos proporciona.  Em nossa pesquisa trabalhamos com dois filmes que foram 

transpostos da Literatura para o Cinema e que têm como um dos seus principais 

temas a Ciência. 

 O primeiro filme apresentado, Anjos e Demônios (Angels & Demons) é uma 

produção norte americana, de 2009, com direção de Ron Howard. Tem no elenco 

principal Tom Hanks, Ewan Mc Gregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard e Armin 

Mueller-Stahl. O filme é uma adaptação do livro homônimo de Dan Brown e foi 

produzido após o grande sucesso de outra adaptação do mesmo autor: O Código 

DaVinci. A narrativa gira em torno de um suposto ressurgimento da Sociedade Secreta 

Illuminati, um grupo conhecido como Inimigos da Igreja, surgido na Alemanha, no 

século XVIII. Integrantes dessa sociedade, considerada extinta, sequestram 4 

cardeais, que dentre eles sairia o sucessor do Papa, recém falecido. O sequestrador 

dos cardeais ameaça ainda aniquilar o Vaticano com o uso da chamada Antimatéria. 

Para se chegar ao sequestrador Illuminati, a polícia do Vaticano convoca o professor 

de Harvard Robert Langdon, um simbologista, especialista na Sociedade Illuminati. 

 Num cenário que envolve a Igreja Católica, a Sociedade Secreta dos Illuminati 

e a Ciência por trás da antimatéria, outros elementos e personagens se integrarão à 

trama, como o cientista Galileu Galilei e o artista barroco Bernini. Percorrendo a cidade 

de Roma, os personagens do professor Langdon e da cientista Vitória Vetra, irão usar 

de conhecimentos sobre Ciência e Arte para descobrir os Altares da Ciência e evitar 

a explosão da antimatéria e a aniquilação da Igreja Católica. 

 O filme apresenta uma trama atrativa e uma narrativa ágil, o que já o capacita 

como um filme para agradar uma plateia jovem, inclusive. Ao acompanhar o 

pensamento do personagem central, o professor Robert Langdon, para desvendar os 

enigmas da trama, o espectador transita por temas como a História da Ciência (o 
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episódio Galileu Galilei), a arte escultórica de Bernini, a estrutura organizacional da 

Igreja Católica e a existência da Ordem dos Illuminati.    

 O segundo filme proposto é O Nome da Rosa (The Name of the Rose), uma 

co-produção entre Itália, Alemanha e França, de 1986, adaptado do romance 

homônimo de Umberto Eco e dirigido por Jean-Jacques Annaud. No elenco principal 

estão Sean Connery e Christian Slater. O Nome da Rosa é um filme que desde seu 

lançamento vem sendo usado como referência em aulas de Filosofia e História. Sua 

trama principal gira em torno de misteriosas mortes que ocorrem em um mosteiro 

italiano do século XIV, que serão desvendadas pelo monge Guilherme de Baskerville 

(Connery). Este é um filme que trata de conteúdos de Ciência ou da Física e propicia 

uma reflexão sobre os embates entre a Religião e a Ciência, entre a Fé e o 

Conhecimento. Mostra o conhecimento como fonte de poder e o tabu em torno da 

Ciência, elementos que contribuem para um melhor entendimento do aluno sobre o 

papel da Ciência na história da humanidade. 

 Nosso estudo propõe que o Cinema seja entendido em sala de aula como uma 

linguagem artística, com suas especificidades e não como uma simples forma 

complementar para um tema ou um conteúdo. Ainda que sejam analisados apenas 

dois filmes para esse estudo, no decorrer dos apontamentos sobre a linguagem 

cinematográfica, várias são as obras citadas e que nos permitem um panorama maior 

sobre a dimensão do Cinema e dos filmes. O Cinema é uma forma de Arte que se 

configura a partir de uma linguagem própria. É também fruto de uma indústria da 

comunicação de massa e quando o trazemos para uma disciplina, que não a de Arte, 

deixamos de considera-lo como tal. É fundamental que o professor que adota filmes 

como estratégias didático pedagógicas esteja preparado para realizar uma mediação 

não apenas sobre o filme em questão, mas sim sobre o Cinema e a linguagem 

cinematográfica.  

 Entender a linguagem cinematográfica, ainda que minimamente, permite a 

professores e alunos, uma forma diferenciada de interpretar um filme. Estende a 

capacidade de promover diálogos entre diferentes áreas do conhecimento, na 

perspectiva de uma expressão artística. O Cinema direciona e manipula o olhar 

através dos seus filmes, mas também possibilita que diferentes olhares se 

estabeleçam e isso é fundamental num processo de ensino e aprendizagem, no qual 

os mais diferentes alunos e professores estão envolvidos. 
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 O delineamento teórico da pesquisa se deu a partir de duas perspectivas: o 

ensino de Física e o Cinema como recurso didático pedagógico para esse ensino. A 

concepção de ensino da Física, mesmo em função de nossa formação em Artes 

Visuais, não se detém ao ensino de conteúdos estruturantes ou específicos, mas sim 

de uma prática pedagógica que permita um aprendizado sobre a História da Ciência, 

pois ao aprendermos sobre como alguns processos históricos se deram, conseguimos 

assimilar de forma mais eficiente conteúdos específicos. 

 O ensino institucionalizado da Ciência ou da Física traz conhecimentos que não 

são coisas da natureza, ou a própria natureza, mas sim modelos criados pelo homem 

com o objetivo de explicar e entender essa natureza. Esses modelos criados, quando 

simplesmente repassados aos alunos, perdem, muitas vezes, o próprio sentido. Um 

dos desafios atuais do professor está em proporcionar aos seus alunos uma 

articulação entre esses modelos e o mundo em que esses vivem. Isso exige do 

professor redefinir sua postura didática e pedagógica, a fim de atender o novo perfil 

de estudantes que encontramos nas salas de aula. 

 Nesse sentido nossa pesquisa traz as reflexões de Rios (2008) sobre o ser 

professor no mundo de hoje, articulando esse novo olhar sobre ser professor à história 

do ensino de Física no Brasil, num rápido panorama entre o século XIX e os dias 

atuais, a partir do olhar de autores como Delizoicov (2002) e Wagner Woo (2000). As 

Diretrizes Curriculares de Física, do estado do Paraná trazem importante 

consideração sobre o papel da Arte no ensino, ao destacar que a mesma possibilita o 

diálogo entre as disciplinas e pode favorecer uma unidade no trabalho pedagógico do 

professor. Assim adotamos o Cinema como linguagem artística que desempenhará 

esse papel nas aulas de Física. Trazemos o Cinema em sua complexidade de 

linguagem, que se constrói na própria evolução técnica e artística do mesmo.  

 Napolitano (2006) é um dos principais estudiosos brasileiros sobre o uso e a 

mediação de filmes de Cinema em sala de aula e com base em muitas de suas 

considerações, a presente pesquisa reforça o uso do Cinema de forma plena, ou seja, 

uma abordagem na qual alunos e professores tenham consciência que estão se 

apropriando de uma obra de arte, de uma linguagem artística, criada por um grande 

grupo de profissionais. O Cinema é uma obra coletiva e como tal pode ser entendido 

a partir de diferentes aspectos. Assim o fotógrafo de um determinado filme, pode 

conceber as tomadas de uma cena de forma que ela crie no espectador uma sensação 

de medo ou angústia. Essa mesma cena é composta por músicas, diálogos, atuações, 
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figurinos, direção, ou seja, diferentes elementos que ao serem combinados produzirão 

um determinado efeito na narrativa fílmica. Isso faz com que os filmes, ao serem 

utilizados em sala de aula tenham um papel tão importante quanto o de um livro.  

 Para subsidiar este pensamento sobre a importância de se entender um filme 

como uma obra de arte, nos apoiamos em autores como Setaro (2010), Bordwell e 

Thompson (2013), os quais nos apresentam as especificidades da linguagem e da 

narrativa fílmica. Trazemos, em alguns casos, exemplos de filmes que nos permitem 

entender melhor conceitos como o de montagem, do enquadramento, dos planos, 

entre outros. 

 Para que um diálogo possa ser estabelecido entre a Ciência e o Cinema, 

adotamos como aporte a História da Ciência a partir de seus sujeitos principais: 

filósofos e cientistas que acabaram por escrever parte importante da História da 

Ciência. Nesse sentido, os principais autores utilizados foram Gribbin, Peduzzi e 

Trindade, possibilitando entender as relações estabelecidas, no decorrer da história, 

quando da criação de modelos que matematizavam ou expressavam fenômenos 

físicos da natureza. Num recorte histórico que vai de Aristóteles e sua concepção do 

Universo a Isaac Newton e a unificação da Ciência no século XVII, esta pesquisa 

apresenta a contribuição de personagens que compõem o currículo escolar da Física. 

Apresentamos uma análise fílmica que apresenta a obra cinematográfica 

enquanto um instrumento de aprendizagem da Ciência, em especial, da História da 

Ciência. Assim temos como principais propostas metodológicas: a análise fílmica a 

partir da teoria apresentada por Erwin Panofsky em seu livro “Significado nas Artes 

Visuais” (2007), denominado metodologia panofyskiana, “iconológico” ou histórico 

social e o estudo historiográfico na história da Ciência, apresentado pelo professor 

Ubiratan D’Ambrósio (2004). 

O Método Historiográfico vincula um tema, um assunto, um acontecimento à 

História. A Ciência e os fatos que delinearam a sua própria existência, estão 

vinculados à História da Humanidade e assim se constrói a História da própria Ciência. 

Toda narrativa deixada por aqueles que, de alguma forma, deixaram um registro sobre 

seus feitos, suas observações, suas descobertas, torna-se objeto da Historiografia. 

Assim quando estudamos, por exemplo, Galileu, estudamos também os fenômenos 

físicos que ele presenciou e os modelos que criou para representa-los. O Método 

Historiográfico leva em conta dados expressos por datas, pessoas, lugares e 

acontecimentos, dentro de um contexto histórico, o que nos permite, à luz do presente, 
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compreender o passado. As fontes utilizadas para nossa pesquisa estão 

representadas por livros, artigos, revistas, sites e filmes.  

Os filmes Anjos e Demônios e O Nome da Rosa foram escolhidos por serem 

considerados filmes que apresentam temas relevantes para o ensino de Física e da 

História da Ciência e que estão disponíveis em sites e locadoras, facilitando assim o 

seu acesso. São filmes considerados ainda recentes e produzidos dentro de uma 

proposta de Cinema contemporâneo, o que propicia uma boa aceitação por parte das 

plateias formadas pelos alunos da Educação Básica. Trazer para a sala de aula, filmes 

clássicos, em preto e branco, por exemplo, pode comprometer o aproveitamento da 

aula, pois são filmes feitos numa certa dinâmica narrativa que já não corresponde às 

expectativas de uma sala de aula dos dias de hoje. Esses filmes são encontrados em 

locadoras, lojas de DVD e estão disponíveis na internet, fato que facilita o 

planejamento do professor e possibilita ao aluno rever o filme.  

Para a análise fílmica da pesquisa, nos apropriamos da proposta de Erwin 

Panofsky (2007), chamada de Método Iconológico, o qual consiste em três etapas: a 

análise pré-iconográfica, a análise iconográfica e a interpretação ou análise 

iconológica. É interessante destacar que essa é uma proposta para a análise de uma 

obra visual, mas que Panofsky utilizou em obras escultóricas e pictóricas. Aqui 

adaptamos para a obra cinematográfica.  

A análise pré-iconográfica procura identificar os significados factual e 

expressional de uma determinada obra. A análise iconográfica é a etapa na qual os 

significados convencionais da obra serão identificados, a partir de elementos 

específicos da linguagem com a qual se está trabalhando.  Já a última etapa do 

método, iconológica, ou a interpretação propriamente dita, é aquela na qual o 

significado ou significados, relacionados aos valores simbólicos, ali expressos, serão 

interpretados. 

Utilizado como instrumento para diferentes propostas pedagógicas, o Cinema 

tem sido objeto de estudos na área de formação docente do professor de Ciências, 

como no caso da doutora Silvia Nogueira Chaves, professora da Universidade Federal 

do Pará (CHAVES, 2016); como elemento de cultura midiática utilizado na educação 

científica, nos estudos do doutor Luís Paulo Piassi, docente da USP (PIASSI, 2015, 

2016, 2017); como fonte da história da Ciência nos estudos dos doutores Marco Braga 

e Andreia Guerra do CEFET-RJ (BRAGA; GUERRA, 2014); como fonte de linguagem 

verbo visual aplicada à divulgação da Ciência nas pesquisas do doutor Marcos Cesar 
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Danhoni Neves, da Universidade Estadual de Maringá (NEVES, 2001, 2002, 2017), 

entre outros.  

Nossa pesquisa passa a integrar este quadro de propostas ao trazer o Cinema 

como dispositivo pedagógico capaz de propiciar um modo de ver a Ciência a partir da 

produção cinematográfica, não só específica (Ficção Científica), mas sim dos mais 

diferentes gêneros que o cinema produziu e que, cotidianamente, alunos e 

professores consomem e apreciam, aproximando o conhecimento científico da fruição 

artística.  

Diante do levantamento de estudos, como os apontados anteriormente, nossa 

proposta passa a integrar um importante rol de práticas e pesquisas que se ancoram 

na linguagem cinematográfica, não só para o ensino de Física e História da Ciência, 

mas para possibilitar a todo tipo de estudante uma visão ampliada sobre o 

conhecimento científico, a partir de uma perspectiva interdisciplinar entre a Ciência e 

a Arte. 

Nossa proposta de pesquisa configura-se num estudo analítico e interdisciplinar 

que propiciará uma abordagem inicial a conteúdos do ensino de Física e Ciências, em 

especial a História da Ciência, trazendo para o estudante aquilo que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Física preconizam: o de promover o desenvolvimento das 

competências que o conhecimento científico possibilita, a partir da interpretação de 

fatos, fenômenos e processos naturais que fazem parte do cotidiano do aluno, seja 

ele um cotidiano doméstico, social, artístico cultural ou profissional.  

A presente pesquisa está estruturada, além da Introdução e Considerações 

Finais, em 5 capítulos, assim distribuídos: 

- 1º Capítulo: De Aristóteles a Isaac Newton – o caminho da Ciência através 

dos seus principais personagens. Nesse capítulo apresentamos um breve percurso 

da Ciência ao definir sua história, contado a partir de partes das vidas de Filósofos da 

Antiguidade, como Aristóteles, Euclides e Ptolomeu, cujas ideias atravessam a Idade 

Média até cientistas da Idade Moderna como Nicolau Copérnico, Kepler, Galileu e 

Isaac Newton, entre outros. O conhecimento sobre personagens que fazem parte da 

História da Ciência, possibilitará a seleção de filmes, a partir de fatos sobre a vida dos 

mesmos, seja no campo pessoal ou científico; 

- 2º Capítulo: Cinema: arte e linguagem. Aqui trazemos o Cinema enquanto 

linguagem que se configura em Arte a partir de elementos específicos. Assim esse 

capítulo mostra como a narrativa fílmica se constitui enquanto estilo e forma, através 
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de elementos como a mise-en-scéne, a fotografia, a montagem, o som. Este capítulo 

tem por objetivo principal subsidiar a interpretação de um filme, quando este se integra 

ao espaço da sala de aula; 

- 3º Capítulo: O Ensino da Física e o uso do Cinema como proposta 

didático pedagógica. Neste capítulo apresentamos uma reflexão sobre o “ser 

professor” e os desafios no ensino da Física, a partir de um breve histórico sobre o 

ensino de Física no Brasil. Apresentamos ainda, o Cinema como proposta de uma 

prática pedagógica importante no processo de ensino e aprendizagem, extrapolando 

o caráter ilustrativo e complementar, historicamente atribuído a ele, quando em sala 

de aula. 

- 4º Capítulo: O Caminho Metodológico da Pesquisa: um olhar para a 

Ciência e para o Cinema. Esse capítulo apresenta os princípios metodológicos 

adotados para a pesquisa e que permitiram que ela se concretizasse subsidiada por 

um método que propiciou uma leitura sobre a História da Ciência. Nessa perspectiva 

apresentamos o Método Historiográfico como principal proposta para o entendimento 

dos percursos da Ciência, dentro de um recorte histórico que vai da Antiguidade à 

Modernidade. Também apresentamos aqui a teoria de Erwin Panofsky, chamada de 

Método Iconológico e que orientou a análise fílmica das obras escolhidas para esta 

pesquisa. 

- 5º Capítulo: O Cinema nas aulas de Física: o caso de Anjos e Demônios 

e O Nome da Rosa. O último capítulo apresenta uma análise dos filmes propostos 

pela a pesquisa, a partir do método de Panofsky (2007). É esse capítulo que permitirá 

ao leitor uma visão sobre a utilização das duas obras escolhidas como objetos da 

pesquisa. 

Ainda, como parte da produção acadêmica desenvolvida, foi criado o produto 

educacional “Ficha Instrumental para o Uso de Filmes em Sala de Aula”, um 

instrumento para balizar o trabalho do professor que optar pelo uso dos filmes. O 

produto está apresentado seção Apêndice e disponibilizado no Repositório 

Institucional da UTFPR. 

Há muito tempo o Cinema já nos foi apresentado como uma proposta para o 

ensino, porém até hoje percebemos que sua utilização é feita de forma inconsistente, 

pois os filmes (obras cinematográficas) são reproduzidos e, na maioria das vezes, 

apenas como um produto audiovisual que serve para enfatizar, destacar, um fato 

relacionado a um conteúdo de uma disciplina. Aqui apresentamos o Cinema enquanto 
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uma produção artística que tem, entre suas premissas, uma função educacional capaz 

de promover uma nova cultura no ensino da Ciência. 
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2  DE ARISTÓTELES A ISAAC NEWTON – O CAMINHO DA CIÊNCIA ATRAVÉS 

DOS SEUS PRINCIPAIS PERSONAGENS 

 

A história da Ciência se configura a partir da história dos seus personagens, 

pessoas que direta ou indiretamente, contribuíram para que os fenômenos naturais 

fossem compreendidos como parte de um processo determinante na compreensão do 

próprio homem. Conhecer esses personagens, ainda que apenas alguns, é também 

uma forma de perceber que a História da Ciência não está atrelada somente aos 

fenômenos naturais, mas também aos eventos históricos, sociais, espaciais, 

econômicos, que compõem o pano de fundo dessa história.  

O conhecimento sobre os filósofos, cientistas, governantes, religiosos, entre 

outros, nos permite entender como a sociedade humana se modificou a partir de 

descobertas, estudos, experimentos, tratados, relações de opressão e poder, que 

envolvem o conhecimento científico.  

Assim, nesse capítulo apresentamos os principais personagens, da 

Antiguidade à Idade Moderna: Aristóteles e o modelo de universo que determinou a 

Física Aristotélica; Euclides e sua Geometria; Ptolomeu e o modelo de Sistema Solar 

Geocêntrico; Nicolau Copérnico e a Teoria Heliocêntrica; o dinamarquês Tycho Brahe 

e sua precisão observacional; Johannes Kepler e os movimentos planetários; William 

Gilbert e seus estudos sobre a Eletricidade e o Magnetismo; Galileu Galilei e as bases 

da Ciência Moderna; Rene Descartes e o Discurso sobre o Método; Francis Bacon e 

a investigação baseada no racionalismo e na observação e Isaac Newton e as Leis 

do Movimento.  

A partir do conhecimento desses personagens e suas historias, é possível ao 

educador que trabalha com a história da Ciência, investigar e selecionar filmes que 

tem em sua narrativa elementos relacionados ao universo dos mesmos. 

 

2.1  INÍCIO: O OLHAR QUE SE TORNA CONHECIMENTO 

 

As primeiras manifestações, de alguma forma registrada, no sentido de explicar 

o universo datam do século IV a.C., quando o filósofo grego Aristóteles, desenvolveu 

as primeiras teorias que davam conta da organização dos corpos que formam o 

universo. A Física Aristotélica, assim conhecida, explica o universo e seus fenômenos, 

a partir da existência de quatro elementos que compõem a Terra: o Fogo, a Água, a 
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Terra e o Ar. Para Aristóteles o espaço acima da Lua era formado por um quinto 

elemento, ou ainda, quintessência, o éter. Assim, o filósofo grego divide o universo 

em um espaço sublunar, formado pelos elementos Fogo, Água, Terra, Ar e um espaço 

supralunar, formado pelo éter. 

Esses princípios eram repassados por Aristóteles aos seus seguidores e 

discípulos, configurando assim, no que podemos chamar de primeiras aulas de Física, 

ou seja, aulas sobre a natureza e seus fenômenos.  O povo grego é considerado o 

pioneiro, na cultura ocidental, em criar sistematizações para explicar fenômenos como 

o ciclo lunar ou o movimento dos planetas. 

A Física ou a Filosofia da Natureza, que permitiu ao homem uma nova forma 

de olhar a natureza, tem como principal marco histórico o século XVI, quando passa 

por um processo conhecido como Revolução Científica, rompendo com a visão 

aristotélica da ciência da Idade Média. A partir desse momento, surgem fundamentos 

conceituais e metodológicos que irão institucionalizar a Ciência Moderna e definir a 

forma como ela adentrará nos processos educacionais. Ela traz novas possibilidades 

e perspectivas de atuação do homem sobre a natureza, tornando-se essencial na 

formação acadêmica e balizadora no processo da evolução humana. 

 

2.2  O CAMINHO DA CIÊNCIA ATÉ O SÉCULO XVI - A CIÊNCIA NA IDADE MÉDIA 

 

A teoria que deu suporte a Ciência Medieval se sustentou em três grandes 

pilares: a Física de Aristóteles; a Geometria Euclidiana e a Astronomia Geocêntrica 

de Ptolomeu. Durante mais de mil anos a cultura ocidental (civilização europeia) 

vinculou o conhecimento científico a Deus, tendo na igreja católica a principal fonte de 

bibliografias e escritos sobre o universo e seus fenômenos. As leis estavam 

representadas pelos textos bíblicos. São Tomás de Aquino (1225 – 1275) foi o filósofo 

responsável por conciliar o pensamento científico e a fé, realizando uma releitura da 

Física Aristotélica à luz da perspectiva cristã. “A filosofia medieval cristã (escolástica) 

submetia a fé e ‘as verdades científicas’ ao cristianismo, valorizava as questões 

espirituais e, com isso, afastava os filósofos dos estudos dos fenômenos naturais.” 

(PARANÁ, 2008, p.40).  

A civilização greco romana, responsável pelo estabelecimento dos primeiros 

conhecimentos e conceitos científicos, por se tratar de uma cultura pagã, teve seus 

escritos refeitos e adaptados a cultura cristã. Por exemplo, a teoria de Aristóteles de 
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que a Terra era o centro do universo, trouxe para a perspectiva cristã, a ideia do 

homem como centro da criação. 

 

Foi na Grécia que a Ciência desenvolveu-se de modo exuberante. Ali, do 
século VI a.C. até ser dominada pelo Império Romano, a pesquisa atingiu 
elevada eficiência, o conhecimento organizou-se, a técnica e a arte 
progrediram de modo significativo. (TRINDADE e TRINDADE, 2003, p. 36).  
 

 

 Fenômenos como a variação dos ventos ou a posição dos corpos celestes, 

levaram o povo grego às primeiras observações acompanhadas de registros e 

sistematizações que poderiam explicar esses fenômenos. Tais estudos formaram a 

base para um conhecimento que procurava entender o funcionamento da natureza.     

 

2.2.1  A Física Aristotélica  

 

                                                   Figura 01 - Aristóteles  

                                            

 Fonte: Wikimedia Commons (2011) 

 

 Aristóteles nasceu na Macedônia em 384 a.C. e viveu até 322 a.C. . Era filho 

de um médico e aos 17 anos foi para a Academia de Atenas, a famosa escola dirigida 

por Platão. Lá permaneceu por 20 anos, inicialmente como estudante e depois como 

mestre, até a morte de Platão. Entre os seus feitos como professor está, a 

responsabilidade de educar Alexandre, o grande, rei da Macedônia.  

O legado de Aristóteles para a ciência se caracteriza por um conjunto de 

observações da natureza que permitiram a ele criar um modelo de universo. A partir 

desse modelo muitas investigações sobre a natureza foram possíveis, ainda que a 

concepção de ciência de Aristóteles fosse superada já no século VI d.C.. Essa 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Aristote33.jpg
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superação se deu, até mesmo em função do aprimoramento de instrumentos de 

medição do tempo ou de temperatura, como os relógios e os termômetros.  

Ainda que hoje a chamada Física Aristotélica desperte apenas um interesse 

histórico para a Ciência, Aristóteles teve um papel importante no desenvolvimento 

dessa mesma Ciência, ao retomar conceitos de seus antecessores como Empédocles 

e o próprio Platão e propor um modelo de universo. Para Peduzzi (1996, p. 49), “a 

física aristotélica apresenta-se como um referencial indispensável para a 

compreensão da física medieval e da revolução na mecânica ocorrida no século XVII 

”.  

O pensamento de Aristóteles sobre o universo estava centrado em dois planos: 

a Terra e o Céu, também chamado por ele de Firmamento. O filósofo considerava a 

Terra, um mundo imperfeito, sujeito à mudanças constantes: o dia e a noite, os ventos, 

o nascimento e a morte dos seres vivos, as alterações da paisagem, a passagem do 

tempo e o deslocamento dos corpos. Já o Céu (Firmamento) era considerado por ele, 

um mundo perfeito, a própria perfeição. Contemplando-se o Céu, o que se via era a 

mesma lua, o mesmo sol, os mesmos corpos celestes, ainda que estes se 

movimentassem. 

Assim, Aristóteles atribuía a esses dois planos, constituições físicas 

diferenciadas, já que um representava a perfeição e outro a imperfeição. Partindo 

dessas premissas constrói um modelo de universo, calcado na teoria de Empédocles 

(490 a.C. – 430 a.C.), filósofo grego, segundo o qual o universo era formado 

essencialmente por quatro elementos: terra, água, ar e fogo.  

Aristóteles amplia a teoria de Empédocles ao voltar seu olhar para a Terra e 

para o Céu a partir da seguinte configuração: associa ao “planeta Terra”, os elementos 

terra e água, elementos que, segundo o filósofo, estão ligados intrinsecamente à Terra 

e associa ao Céu (Firmamento) os elementos ar e fogo, por considerar que estes se 

direcionam para o céu. O peso dos elementos terra e água, faz com que, ao serem 

manuseados pelo homem, estes se voltem para baixo, para um suposto centro da 

Terra, enquanto o fogo tem suas chamas direcionadas para o céu, onde o elemento 

ar predomina. 

Segundo sua teoria esses quatro elementos não apenas se constituíam em sua 

essência, como estariam presentes na constituição de todos os corpos físicos que 

compõe o planeta Terra. Já os corpos celestes seriam formados por um quinto 

elemento, ao qual Aristóteles denominou de Éter. 
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Os corpos celestes, diferentemente, eram compostos, exclusivamente, de 
uma quinta substância, o éter, um elemento puro, inalterável, transparente e 
sem peso, que contrastava com os encontrados na Terra, que estão sujeitos 
a mudanças e que portanto são corruptíveis. Com isso explicava Aristóteles 
a decadência, o nascimento e a morte das coisas etc. na Terra e a 
permanência dos objetos celestes. (PEDUZZI, 1996, p. 51). 

 
 

 O modelo de universo, criado por Aristóteles é formado por esferas 

concêntricas que limitam o universo a um conjunto de 7 esferas, sendo a Terra a 

primeira esfera (o centro), seguida da água, do ar, do fogo, das esferas planetárias, 

da esfera das estrelas fixas e terminando com a esfera do Primum Mobile, uma esfera 

de origem divina, responsável pelo movimento da esfera das estrelas. A lua tem papel 

de divisor entre a região da mudança (região dos 4 elementos) e a região de 

permanência (região do éter). Segundo o filósofo da natureza, nada existiria além das 

estrelas.  

 Quando o modelo criado por Aristóteles ultrapassa a esfera das estrelas, a 

Ciência dá espaço à crença religiosa. É o Físico chegando aos limites do Divino. Isso 

define e limita a dimensão do universo proposto.  

 

 

                     Figura 02 – Modelo Universo Aristotélico 

 

                     

                   Fonte: Soares (2011) 

 

 

 O universo aristotélico apresentava uma estrutura logicamente ordenada, na 

qual cada corpo tem um lugar pré determinado no espaço, considerado por Aristóteles 

o lugar natural de cada coisa. Um lugar para o qual o corpo tende a se aproximar, a 

se deslocar. Nessa concepção quando um corpo está em seu lugar natural ele está 

em repouso e quando está se deslocando para o seu lugar natural, o corpo está em 
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movimento. Os corpos tendem a buscar e preservar o seu lugar natural. Assim, pode-

se entender que mudanças (movimentos) naturais, são manifestações dos corpos 

para preservar a ordem natural das coisas. 

 A queda de um fruto de uma árvore pode ser entendida como um movimento 

natural, após um ciclo de nascimento, desenvolvimento e morte do mesmo. A semente 

que gerou um fruto volta para a terra e irá gerar novos frutos. Da mesma forma 

podemos entender o movimento dos rios, as mudanças lunares, as estações do ano 

e outros fenômenos naturais. 

 Já o ato de empurrarmos um corpo, como uma pedra ou um tronco, é um 

movimento não natural desse corpo. Esse tipo de movimento é denominado, por 

Aristóteles de Violento ou Forçado. Os conceitos aqui formulados dão conta da 

relação que se estabelece entre algo que se move e uma suposta força que 

movimenta esse corpo. A ação ocorre a partir do contato entre dois corpos. Essas 

primeiras observações feitas por Aristóteles seriam a base para teorias futuras sobre 

Movimento, seu grande objeto de estudo, e as relações entre a velocidade atingida 

por um corpo, a força aplicada a esse corpo e que gera o movimento e a resistência 

do meio em que o corpo, em deslocamento, se encontra. 

 Ao observar e descrever a queda de um corpo, o filósofo a descrevia como um 

movimento natural, pois não havia um movimento forçado ou violento. Ele considerava 

que essa queda era resultado de uma força inerente ao próprio corpo. Partindo-se da 

sua teoria de que corpos mais pesados, têm em sua constituição o elemento terra e 

estes “tendem” ao encontro do centro da Terra, Aristóteles considerava o fenômeno 

como um movimento natural do corpo. 

 Na ciência aristotélica, o meio em que os corpos se deslocam, é determinante 

para que se entenda o que se processa no fenômeno do movimento. O deslocamento 

que um corpo sofre e a velocidade atingida pelo corpo são, em parte, determinados 

pela resistência que o meio oferece. Por exemplo, um mesmo corpo se deslocará de 

forma diferenciada, se estiver na água ou no ar. A característica fundamental do meio 

e que determina a resistência imposta ao corpo é a densidade. Quanto mais denso o 

meio em que um corpo se desloca, maior a resistência que esse corpo encontrará 

para se deslocar. 

 Aristóteles desenvolveu suas teses sobre a relação entre velocidade, força e 

deslocamento, a partir da observação de movimentos naturais como a queda de um 

fruto ou de uma folha de uma árvore e de movimentos como o arremesso de uma 
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pedra ou o disparo de uma flecha, também chamado por ele de movimento forçado 

de um corpo. Os movimentos forçados no arremesso de uma pedra, por exemplo, 

podem ser entendidos como um processo que se dá a partir do contato entre a pedra 

e a mão que a arremessa. É a força despendida pela mão que provocará o 

deslocamento da pedra. Porém, logo após o arremesso, deixa de existir o contato 

entre o corpo responsável pela força (mão) e o corpo que sofre a ação dessa força 

(pedra) e ainda assim a pedra continua, por um tempo determinado, a se deslocar. 

 

As explicações de Aristóteles para o movimento violento dos projéteis foram 
objeto de muita polêmica, por vários séculos, devido ao duplo carácter que 
ele atribuiu ao meio: o de sustentar o movimento e o de também opor uma 
resistência a ele. (PEDUZZI, 1996, p.58)  

 
 

 Aristóteles, em sua teoria, levava em conta o meio no qual o corpo lançado num 

movimento forçado, ou mesmo natural, se desloca. Para ele ao se deslocar, no ar, por 

exemplo, um corpo vai expulsando o ar que encontra pela frente. Após a passagem 

do corpo, o ar retoma seu lugar e impulsiona o corpo em movimento, provocando a 

continuidade do deslocamento. Isso ocorre por um determinado tempo. A esse 

processo, o filósofo denominou Antiperistasis, um processo considerado imperfeito e 

que levava a perda da força que impulsionava o corpo. Não considerava a existência 

do vácuo. Também levava em consideração o peso do corpo, em parte, responsável 

pela tendência do corpo retornar ao seu lugar natural. 

Em síntese, a Física Aristotélica apresentava o universo como um todo 

ordenadamente constituído, no qual cada coisa (corpo) tinha um lugar próprio ou 

natural. Quando este corpo é tirado do seu lugar natural ele tenderá a retornar para 

este local, em função de uma energia própria. A teoria criada pelo filósofo grego, 

contemporâneo de Platão, que negava o vácuo e fugia da ideia de infinito, se construiu 

pela observação e dados do cotidiano, do senso comum da cultura grega em que ele 

viveu. Esse pensamento de Aristóteles se configurou por quase dois mil anos num 

paradigma da história da ciência. 

2.2.2  A Geometria Euclidiana 
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                                                  Figura 03 - Euclides 

                                             

      Fonte: Enciclopédia Culturama (2015) 

 

 Euclides da Alexandria foi um matemático sírio, nascido, supostamente, em 330 

a.C. e um dos principais filósofos e cientistas da Antiguidade. Suas teorias 

matemáticas foram responsáveis pelo avanço da Aritmética, da Álgebra e da 

Geometria. Assim como Sócrates, frequentou a Escola de Atenas, criada e dirigida 

por Platão. Suas teorias foram sustentadas por toda a Idade Média e resultaram num 

conjunto de Axiomas e Postulados, muitos deles, até hoje válidos. 

 O pensamento euclidiano se caracterizava pelo racionalismo, por apresentar 

uma noção simples e absoluta da teorização matemática, expresso em axiomas 

imutáveis. Euclides elaborou uma obra como até então, nenhum outro matemático 

havia feito, ainda que algumas de suas ideias não fossem originais, pois outros 

matemáticos gregos já haviam apresentado. O maior mérito de Euclides foi o de reunir 

num único conjunto, conhecimentos matemáticos até então, apresentados de forma 

desconexa.  

 Euclides fez um estudo aprofundado de conceitos até então elaborados por 

importantes matemáticos como Tales, Pitágoras, Demócrito, entre outros, nas áreas 

da Aritmética, da Álgebra e da Geometria e os reuniu numa obra, considerada das 

mais importantes da Matemática, até a atualidade. Foram 13 livros reunidos e que 

compuseram “Os Elementos”. É nessa obra que ele apresenta os seus Axiomas e 

Postulados. Os Axiomas representam verdades incontestáveis, universalmente 

aceitas e que não necessitam de comprovação. Já os Postulados são verdades não 

demonstráveis, sobre uma área específica, no caso a Geometria. 
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 Os Axiomas apresentados por Euclides, em número de cinco, são (ATIQUE, 

2007): 

1. Coisas iguais à mesma coisa são iguais entre si.  

2. Se a quantidades iguais se adicionam quantidades iguais, obtêm-se quantidades 

iguais.  

3. Se a quantidades iguais se subtraem quantidades iguais, obtêm-se quantidades 

iguais.  

4. Coisas que coincidem são iguais.  

5. O todo é maior que a parte. 

Um olhar contemporâneo lançado sobre esses axiomas, nos remetem a uma noção 

muito simples, quase inocente ou mesmo primária, porém Euclides lançou esses 

escritos cerca de 300 a.C., quando o conhecimento humano era formado a partir da 

observação da natureza e, muitas vezes, os fenômenos naturais eram atribuídos à 

forças divinas. 

 Já os postulados apresentados, também em número de cinco, dizem respeito 

à Geometria e constituíram a chamada Geometria Euclidiana (ATIQUE, 2007): 

1. (É possível) traçar uma e uma só linha reta de qualquer ponto a qualquer outro 

ponto.  

2. (É possível) prolongar continuamente um segmento, a partir de qualquer das suas 

extremidades numa linha reta (tanto quanto se queira). 

3. (É possível) traçar uma circunferência com qualquer centro e raio. 

4. Todos os ângulos retos são iguais.   

5. Se uma linha reta cai sobre outras duas de modo que os dois ângulos internos de 

um mesmo lado sejam no seu conjunto, isto é, na sua soma, menores que dois 

ângulos retos, então as duas linhas retas, se prolongadas indefinidamente, 

encontram-se num ponto do mesmo lado em que os dois ângulos são inferiores a dois 

retos.  

 A obra de Euclides e seus postulados e axiomas, foram de tal importância que 

iriam se tornar foco de pesquisas por mais de dois mil anos, durante toda Idade Média 

e parte da Idade Moderna, estabelecendo um marco conhecido como a diferença 

entre uma geometria chamada de Geometria Euclidiana e outras geometrias, 

chamadas de Geometrias Não Euclidianas. Seu 5º postulado foi o divisor dessas 

categorias, alvo de estudos de importantes matemáticos como Gauss, Saccheri, 

Bolyai e Lobachewsky. 
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 O teorema que versa sobre a soma dos ângulos internos de um triangulo é 

considerado uma proposição equivalente ao 5º postulado e é considerado um dos 

mais importantes princípios para o que se considerou, até o século XIX, o 

desenvolvimento pleno da Geometria. A Geometria Euclidiana foi considerada, por 

séculos, a única Geometria possível, tal a dificuldade de se estabelecer novos 

parâmetros a partir do 5º postulado. Isso se daria com a proposição da chamada 

Geometria Hiperbólica, que retira os elementos elencados por Euclides de um único 

plano e considera as superfícies curvas. A principal característica da Geometria 

Hiperbólica é aquela que afirma ser a soma dos ângulos internos de um triangulo 

menor que 180 graus, justamente contradizendo o princípio do 5º postulado de 

Euclides. 

 Os elementos primordiais da Geometria Geral: ponto, reta, plano e espaço, são 

considerados elementos primitivos, ou seja, elementos que não necessitam de 

definição. A eles, Euclides, em sua obra, imputa características fundamentais, ao dizer 

que o ponto é um ente indivisível, que a linha apresenta uma única dimensão ou ainda, 

que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Os axiomas e postulados 

apresentados por Euclides possibilitaram às gerações posteriores a ele, entender o 

complexo mundo das relações entre os corpos celestes e o universo que os contém, 

assim como auxiliaram na compreensão da geometria do universo e sua estrutura. 

 

2.2.3 Astronomia Geocêntrica de Ptolomeu 

 

                                                   Imagem 04 - Ptolomeu 

                                            

                                                   Fonte: HAO (2017) 

 

https://www2.hao.ucar.edu/sites/default/files/images/education/physicists/ptolemy.jpg
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 Cláudio Ptolomeu nasceu no Egito, no ano 90 e viveu até o ano 168. Como em 

outros casos, sobre filósofos e cientistas da Antiguidade, estas datas são imprecisas. 

Desenvolveu trabalhos em diferentes áreas, tais como a Matemática, a Física, a 

Astronomia, a Geografia, entre outras. Assim como Euclides, produziu importante obra 

de compilação a partir de estudos de Aristóteles, Hiparco e Posidônio, entre outros, 

considerado uma referência sobre Astronomia. Esse Tratado de Astronomia, formado 

por 13 volumes, chamou-se Almagesto e apresentava um modelo de Sistema Solar 

Geocêntrico, ou seja, que considerava a Terra o centro do universo, aceito até o 

século XVI, quando Nicolau Copérnico apresentou a sua Teoria Heliocêntrica, o sol 

como centro do universo. 

 Importante destacar que, no século II, conhecimento científico e conhecimento 

místico se fundiam num campo denominado Astrologia. Assim, tanto a Astrologia, 

quanto a Astronomia eram consideradas ciências naturais.  A Astrologia tratava tanto 

do movimento dos corpos celestes, quanto de representações místicas que esses 

traziam. Assim, Ptolomeu trabalhava tanto numa perspectiva científica, quanto numa 

perspectiva mística, tornando Astrologia e Astronomia em campos de conhecimento 

muito próximos. Somente mais tarde, no século XVI, Astronomia e Astrologia seriam 

entendidas distintamente, sendo a primeira considerada uma ciência e a segunda uma 

crença. 

 A teoria apresentada por Ptolomeu, a partir do seu Tratado de Astronomia 

(Almagesto), além de apresentar a Terra como centro do Sistema Solar, descreve a 

orbita dos planetas em torno da Terra, que, como na visão aristotélica do universo, 

fica em repouso, por estar em seu lugar natural. O modelo proposto por Ptolomeu 

apresenta uma visão cosmológica, a partir do desenho do universo de Aristóteles e 

possibilita aos cientistas e estudiosos, da Antiguidade à era moderna, estudar alguns 

fenômenos como: a velocidade de deslocamento dos planetas que compõem o 

sistema; os desenhos orbitais descritos pelos planetas; a variação de intensidade do 

brilho dos astros, entre outros.  

Ptolomeu em sua obra Almagesto, retomou conceitos e conhecimentos 

anteriores a seus estudos, organizando sistematicamente o que se conhece por 

Sistema Deferente Epiciclo. O sistema apresentado por Aristóteles, formado por um 

espaço sublunar e outro supralunar, apresentava a Terra como figura central e os 

demais planetas vinculados à esferas que giravam em torno da Terra, descrevendo 
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um circulo em volta da mesma. Aristóteles acredita no espaço supralunar como um 

lugar imutável, perfeito, onde viveriam os deuses.  

Ptolomeu acabou por reestruturar o modelo proposto por Aristóteles. Aristóteles 

apresentou um modelo no qual os planetas giravam numa órbita circular em volta da 

Terra. Naquele período eram conhecidos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, 

visíveis a olho nu. O sol e a lua eram também considerados planetas. O que 

diferenciava planetas e estrelas era o deslocamento desses em relação às estrelas, 

consideradas imóveis. Enquanto os planetas se deslocam num período de dias, as 

estrelas levam milhares de anos para se deslocarem, por isso as estrelas eram 

consideradas corpos celestes fixos. 

Ptolomeu percebeu que esses planetas descreviam um movimento não 

circular. Eles se deslocavam num determinado sentido por um tempo, até que esse 

movimento cessava e começa um deslocamento no sentido contrário, como se 

estivessem num movimento de marcha ré. Após um tempo, o planeta, retoma o 

sentido anterior e descreve um movimento de looping, o desenho de um laço. Ao 

movimento contrário ao sentido inicial, Ptolomeu chamou de Movimento Retrógrado, 

fenômeno não considerado por Aristóteles. 

Ptolomeu desenhou um modelo no qual os planetas faziam uma trajetória 

circular, cujo centro contornava a Terra. Essa trajetória circular, em torno da Terra foi 

chamada de Epiciclo e o centro de cada Epiciclo, descrevia em torno da Terra, um 

circulo chamado de Deferente. Daí o Sistema Deferente Epiciclo de Ptolomeu. Esse 

modelo foi aceito por quase 1400 anos. Somente no início do século XVII, Kepler 

proporia um modelo no qual os planetas giram em torno do Sol e não da Terra e as 

órbitas descritas pelos planetas são elípticas e não circulares.  

Na figura 05 podemos observar o modelo proposto por Ptolomeu, ainda no 

século II. 
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Figura 05 - Modelo proposto por Ptolomeu 

 

 

                             Fonte: Guedes [A]  (2011) 

 

Na figura 06 observamos o desenho em looping, descrito pelo planeta Marte e 

o Movimento Retrógrado descrito por Ptolomeu, a partir de uma composição 

produzida com 29 fotografias feitas pela NASA1. 

 

   Figura 06 - Movimento Retrógrado de Marte  

 

                                 Fonte: Guedes [B] (2011) 

 

                                                           
1 National Aeronautics and Space Administration 
   Fonte:  WILSON, Jim.  NASA.  03.fev.2016.  <<www.nasa.gov/about/index.html>>. Acessado em   
   07/06/2016 

http://astronomia.blog.br/wp-content/uploads/2011/01/epi1.jpg
http://astronomia.blog.br/wp-content/uploads/2011/01/retrogrademars03_tezel.jpg
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Na Idade Média, a Filosofia Natural procurou conciliar o pensamento herdado 

de filósofos como Platão, Aristóteles e Ptolomeu, ou seja, da cultura greco romana, 

com preceitos da cultura cristã. Um dos grandes responsáveis por esse novo 

pensamento foi o italiano Tommaso D’Aquino (1225 – 1274), mais conhecido como 

São Tomás de Aquino. 

O entendimento sobre a existência de um Universo estava vinculado à figura 

de Deus; do deus concebido pela igreja católica. A mesma igreja que transformava 

esse conhecimento num dogma, ou seja, em algo dado como certo e indiscutível. 

Nessa visão, as ideias de Aristóteles de um cosmo ordenado, hierárquico e imutável, 

eram aceitas. Aristóteles havia criado um modelo de universo, no qual a Terra era o 

centro e os dogmas da igreja reforçavam a ideia da Terra como centro, pois era ela 

que abrigava o homem, a criação perfeita de Deus. Assim também, a Astronomia 

Geocêntrica de Ptolomeu era aceita, pois esta trazia a Terra no centro do Universo, 

pois havia herdado de Aristóteles, este modelo. 

 São Tomás de Aquino como teólogo que era, tinha como principal objetivo, 

provar a existência de Deus fazendo uso da razão. Com seu propósito, conseguiu, 

como ninguém até então, aproximar razão e fé. Sua postura enquanto educador que 

era, contribuiu de forma única, no pensamento que predominou no século XIII e se 

estendeu até o século XVI, em especial na Escolástica, uma escola filosófica, de 

caráter progressista que estabelecia uma relação entre a razão e a fé. Tomás de 

Aquino foi catedrático das primeiras universidades importantes que surgiram no 

século XIII e que acabaram por impulsionar o desenvolvimento de cidades como Paris. 

A Escolástica era considerada um modo de pensar e mesmo de ensinar que 

predominava no século XIII. Era vista por muitos como um método de ensino que tinha 

suas bases fundamentadas na Bíblia, no pensamento de filósofos da Antiguidade 

como Platão e Aristóteles e ainda nos sacerdotes da igreja católica, os quais redigiam 

os textos que norteavam o Cristianismo daquele período. Ao mesmo tempo que 

distinguia a razão da fé, propunha uma conciliação entre ambas. Segundo Oliveira 

(2013, p. 42), 

 
observamos que a importância da Escolástica enquanto filosofia cristã, base 
da mentalidade do homem medieval, quando é considerada pelos 
historiadores e historiadores da educação, em geral, está vinculada ao século 
XIII, momento em que ela se torna método, com a fundação da Universidade. 
Essa percepção do filosofar medieval pode eventualmente reduzir o ensino 
escolástico na leitura, repetição e memorização do conhecimento, ou seja, 
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em um pragmatismo que retira a sua essência e natureza filosófica: produtora 
da reflexão.  

 

O pensamento de Aristóteles era aceito pela igreja e perdurou por toda Idade 

Média, por que em seu modelo de universo, o filósofo postulava a ideia de um Motor 

Primeiro e Imóvel, responsável pelo movimento de todos os seres e entes do universo. 

Esse Motor Primeiro se adequava à ideia da existência de Deus, colocada pela igreja, 

ainda que Aristóteles não considerasse-o como Deus ou um deus. Para ele o Motor 

Primeiro era um princípio supremo da natureza, responsável por todo movimento 

existente no universo. 

A ideia de Aristóteles da Terra como centro do universo também era aceita pela 

igreja, que entendia que o homem era a principal criação divina e como tal estava no 

lugar principal do universo. Os textos provenientes da cultura greco romana, como 

aqueles deixados por Aristóteles, tinham a função de elucidar os textos sagrados 

contidos na Bíblia, o livro que continha toda verdade sobre o homem e o universo. 

A igreja entendia que o conhecimento deveria ser aperfeiçoado a partir de uma 

perspectiva divina, ou seja, os próprios textos clássicos, advindos da Antiguidade, 

eram interpretados à luz da fé e da crença, dirigidas pela igreja católica. A Igreja 

exercia o papel de controladora do conhecimento. A instituição que dizia o que era 

certo e o que era errado, o que era bom e o que era ruim. Segundo Trindade e 

Trindade (2003, p. 40), 

 

Neste mundo, o espaço destinado às ciências naturais tornou-se muito 
reduzido. Resistia apenas às margens de uma sociedade impregnada de 
religião. Os poucos cientistas daquela época conhecidos hoje eram 
alquimistas. E alguns deles, paradoxalmente, estavam ligados à Igreja 
Católica.  

 
 

A Idade Média representou para a Ciência, um período de quase estagnação. 

O concílio estabelecido entre a razão e a fé, administrado por uma igreja opressora, 

não permitiu que muito se evoluísse no pensamento científico e que este ficasse sob 

a égide da fé e da crença. O final da Idade Média foi marcado por diversas dificuldades 

econômicas, em parte geradas pelo frio intenso que atingiu a Europa e em parte pela 

morte em massa da população europeia, em função da Peste Negra. Estima-se um 

número em torno de 20 milhões de pessoas mortas pela doença. Esses fatos 

contribuíram, inclusive, para o enfraquecimento da própria igreja católica. 
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2.3  A CIÊNCIA NUM NOVO CONTEXTO: A IDADE MODERNA E O PENSAMENTO 

CIENTÍFICO 

 

O enfraquecimento da igreja e um novo contexto social e econômico na Europa, 

possibilitaram para a ciência uma nova abertura nas pesquisas, praticamente 

esquecidas por toda a Idade Média. Com a chegada de uma nova era, a Ciência e o 

pensamento científico tomam novos rumos. E é na figura do polonês Nicolau 

Copérnico (1493 – 1543) que a Ciência retomaria o caminho das investigações que 

mudariam a sua própria história.  

 

 

2.3.1  Nicolau Copérnico 

 

                                                   Figura 07 - Copérnico 

                                            

                                                   Fonte: ESA (2013) 

 

Copérnico lançou em 1543, ano de seu falecimento, a obra que demarcaria o 

início do conhecimento científico na era Moderna. A obra De Revolutionibus Orbium 

Coelestium (Da Revolução das Esferas Celestes), trazia um modelo matemático e 

uma verdade física, diferentes daqueles mantidos pela filosofia Escolástica que 

perdurou pela Idade Média, atrelados aos dogmas da igreja católica. Segundo Gribbin 

(2005), Copérnico se assemelhava mais aos antigos filósofos gregos do que aos 

cientistas de sua época, pois como tais, “não executou experiências ou fez sequer  as 

suas observações dos céus (pelo menos em grau significativo) e não esperava que 

qualquer outra pessoa testasse as suas ideias” (2005, p. 26). 
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Ao contrariar a Teoria Geocêntrica de Aristóteles e Ptolomeu, Nicolau 

Copérnico dá origem à Teoria Heliocêntrica e muda totalmente a visão da Astronomia 

ao tirar a Terra do centro do universo e substituí-la pelo Sol. Na nova visão é a Terra 

que gira em torno do Sol. Seu modelo surgira de uma forma mais intuitiva que 

empírica, pois Copérnico não o construiu a partir de novas observações sobre o 

universo, feitas por ele ou por outros estudiosos. Neste novo modelo do universo a 

Terra era mais um planeta que ocupa a terceira orbita, girando em torno do sol, 

acompanhando Marte, Vênus, Júpiter, Saturno e Mercúrio, planetas conhecidos até 

então (GRIBBIN, 2005). 

Ainda, segundo Gribbin (2005), quando Copérnico colocou a Terra numa órbita 

em torno do Sol, ele acabou, também, colocando os planetas numa ordem lógica: 

Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Mercúrio e Vênus, já na época de 

Aristóteles, despertavam uma curiosidade para aqueles que observavam os céus: 

eram planetas que só podiam ser vistos no pôr ou nascer do sol, enquanto os demais 

em qualquer momento da noite. No modelo de universo descrito por Ptolomeu, tal 

fenômeno se dava pelo fato que tais planetas acompanhavam o movimento do sol ao 

redor da Terra. Já Copérnico apresentou uma versão, segundo a qual  as orbitas de 

Mercúrio e Vênus estavam situadas no interior da orbita da Terra, ou seja, esses 

planetas estavam mais próximos do Sol, do que a Terra. 

 

Ao permitir a movimentação da Terra, Copérnico podia calcular o intervalo de 
tempo que demorava a cada planeta descrever uma órbita ao redor do Sol, e 
estes períodos formavam uma sequência ordenada a partir de Mercúrio, com 
o “ano” mais curto, passando por Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, que 
tem o “ano” longo. (GRIBBIN, 2005, p. 35) 

 

As novas ideias colocadas por Copérnico repercutiram de forma negativa junto 

à Igreja e mesmo junto às academias. Para a Igreja o fato de a Terra deixar de ser o 

centro do universo, representava, além de um equivoco secular, respaldado pela 

mesma, a concepção de que a criação divina não ocupava mais o espaço central do 

cosmo. Para os acadêmicos da época a tese de Copérnico era frágil e não tinha 

sustentabilidade, já que o mesmo não a comprovava, dentro dos limites admissíveis 

para a época. Copérnico provavelmente tenha morrido sem ter noção de tudo aquilo 

que sua teoria iria desencadear nos próximos séculos. 

Apesar da Ciência Medieval se basear no senso comum, foi um livro que 

influenciou definitivamente o pensamento de Copérnico. Em 1496, após 20 anos da 
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sua morte, o alemão Johannes Mueller teve um livro produzido que trazia as ideias de 

um antigo professor e amigo, Georg Peuerbach. A intenção de Peuerbach era a de 

produzir uma nova versão da obra de Ptolomeu, o Almagesto, revisitando inclusive 

textos anteriores à obra. Peuerbach faleceu em 1461, antes de realizar o livro, porém 

encomendou ao amigo e ex aluno que o fizesse. Mueller não fez exatamente o livro 

solicitado, mas produziu uma obra que foi além. Escreveu Epítome, um livro que trazia 

um resumo do conteúdo de Almagesto e ainda informações sobre observações do 

céu, posteriores ao compêndio de Ptolomeu. Isso despertou no jovem Copérnico sua 

atenção para os movimentos dos planetas.  

A própria obra de Copérnico, ao ser lançada em 1543, já estava concluída há 

mais de 30 anos. Gribbin (2005), atribui essa lacuna temporal, ao fato de Copérnico 

exercer outras duas importantes funções. Era cônego e também médico, dedicando 

parte de sua atenção às pessoas pobres que procuravam auxílio através da igreja. 

Essas outras funções fizeram com que Copérnico protelasse a publicação de suas 

escrituras sobre o universo. Além de cônego e médico, foi também Matemático e 

Bacharel em Direito. A outra razão que Gribbin (2005) atribui, está no fato de que “ele 

era um pensador e um filósofo, mais ao estilo dos antigos gregos, do que um cientista 

moderno” (2005, p. 31) e com isso o próprio modelo proposto por ele, ainda não trazia 

respostas para questões, tais como: o real centro do universo; os desvios ao 

movimento perfeitamente circular dos planetas; o movimento das estrelas e o próprio 

movimento da Terra em relação ao universo. 

Os estudos e a obra de Copérnico tiveram continuidade a partir de cientistas 

como o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe e o astrônomo e matemático alemão 

Johannes Kepler e influenciaram de forma definitiva o pensamento e a obra de 

Giordano Bruno e Galileu Galilei. O modelo proposto por Copérnico teve um impacto 

científico filosófico, não só na sociedade do século XVI, mas marcou a transição de 

uma ciência sustentada no pensamento do senso comum para uma ciência 

matemática, que aos poucos iria retirando do campo do místico as ideias do homem 

sobre o universo (GRIBBIN, 2005). A mudança de um modelo geocêntrico para um 

modelo heliocêntrico de universo iria desencadear um processo que culminaria com o 

que ficou conhecido como Revolução Científica, talvez o maior legado deixado por 

Nicolau Copérnico. 
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2.3.2 Tycho Brahe 

 

                                                      Figura 08 - Tycho Brahe 

                                               

                                          Fonte: BIOGRAPHY (2014)  

 

Uma nova Ciência se abriu a partir de Copérnico. Não unicamente pelo modelo 

de universo apresentado pelo filósofo cientista, mas também em função da 

reestruturação social pela qual a Europa passava, com profundas transformações 

culturais, sociais, econômicas e artísticas, delineadas pelo Renascimento. Vários 

novos atores surgiram nesse período de redescoberta dos valores clássicos da 

Antiguidade, em especial no campo das Artes. No campo da Ciência, o astrônomo 

dinamarquês Tycho Brahe (1546 – 1601) traria contribuições importantes e definitivas 

a partir do caminho aberto por Copérnico. Brahe, apesar de sua contribuição para o 

fortalecimento da ciência desvinculada de dogmas religiosos, colocados pela igreja 

católica, é um nome praticamente esquecido nos livros didáticos de Física. 

Vindo de família abastada e importante para a coroa dinamarquesa, Tycho foi 

um astrônomo da era pré telescópica, que destacou seus estudos por uma precisão 

observacional inédita para época. Impressionado pela previsão de um eclipse que 

testemunhou quando ainda muito jovem, resolveu se dedicar aos estudos que 

pudessem aprimorar ainda mais a exatidão com que os antigos astrônomos previam 

fenômenos como o eclipse que havia presenciado. Percebeu que tabelas construídas 

para prever o movimento dos planetas, poderiam ser aprimoradas a partir de rigorosas 

observações desses movimentos em relação às estrelas fixas.  

Tycho, apesar de ser um astrônomo, acreditava na Astrologia e escrevia 

previsões baseadas em horóscopo, tendo certa vez, previsto a morte de um sultão 

otomano. Outro fato curioso sobre a vida de Tycho foi a sua participação em um duelo 

que lhe custou parte do nariz. Assim, ele usou, até o final dos seus dias, uma prótese 
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nasal para disfarçar a perda que teve no duelo.  Foi professor universitário e era 

considerado um homem erudito (GRIBBIN,  2005). 

Um estudioso do universo, Tycho se destacou em seu tempo por estudos sobre 

as supernovas, corpos celestes que se originam da explosão de uma estrela e sobre 

os cometas. Até então, nenhum outro astrônomo havia dispensado a mesma atenção 

que Tycho para outros elementos celestes que não fossem planetas ou estrelas. Em 

função das suas minuciosas observações do céu, Tycho, assim como Aristóteles, 

Ptolomeu e Copérnico, apresenta um novo modelo do Universo. 

No sentido contrário ao avanço feito por Copérnico ao apresentar o Sol como 

centro do universo, Tycho apresenta um modelo que tem a Terra como um corpo fixo 

no centro do universo, ao redor da qual orbitam o Sol, a Lua e as estrelas fixas. “O 

sistema livrava-se dos epiciclos e deferentes e explicava porque o movimento do Sol 

estava misturado com o movimento dos planetas” (GRIBBIN, 2005, p. 64). O que deu 

status de uma proposta moderna para o modelo de universo de Tycho, foi o fato dele 

apresentar as orbitas planetárias, como relações geométricas que podiam descrever 

o movimento dos planetas e que esses planetas estariam suspensos num espaço 

vazio. Essa foi uma afirmação inédita, até então, para a Astronomia. Tycho era 

declaradamente um opositor às ideias de Copérnico, comungando com a igreja e a 

coroa dinamarquesa da época.  

Thyco teve um feito importante e pouco comum para a Ciência daquele período: 

contava com o apoio financeiro da coroa para suas pesquisas, construindo, inclusive, 

um observatório de valor significativo para a época e publicando um catálogo sobre a 

posição das estrelas fixas. Já próximo do final de sua vida, o astrônomo rompeu com 

a coroa dinamarquesa e transferiu residência para a cidade de Praga, capital do Sacro 

Império Romano Germânico, um império formado por vários países, como a 

Alemanha, Bélgica, Suíça, Áustria, República Tcheca, Eslovênia, entre outros e parte 

da Itália, França e Polônia. Novamente Tycho conquista prestígio junto ao imperador 

e é nomeado Matemático Imperial, recebendo um bom salário e uma estrutura a sua 

disposição para montar seu observatório (GRIBBIN, 2005). 

Nessa fase da vida, quando se transferiu para Praga, Tycho estabeleceu 

importante relação pessoal com um astrônomo alemão, que seria peça chave na 

revolução que estaria por vir: Johannes Kepler, que daria início a Revolução Científica. 

Kepler se tornou assistente de Tycho e após a morte deste desenvolveu teorias 

baseadas nas observações e estudos do mestre. Tycho faleceu aos 54 anos, de uma 
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suposta infecção urinária e existem estudos que dizem que o assistente Kepler o 

assassinou para, a partir de seus registros e estudos, tornar-se um astrônomo de 

prestígio. Kepler nunca seria um astrônomo como Tycho, um grande observador do 

céu, pois em criança teve varíola e esta lhe deixou como sequela, uma visão 

prejudicada. 

 

2.3.3 Johannes Kepler 

 

                                                       Figura 09 - Kepler 

                                               

                                                       Fonte: HAO (2017) 

 

 

Kepler (1571 – 1630) foi considerado, desde sua infância, um aluno 

excepcional. De família simples, graças a sua incomum inteligência, cursou a 

universidade e pouco antes de ingressar na vida religiosa, foi convidado para substituir 

um professor de Matemática, que havia falecido, em um seminário da cidade de Graz, 

na Áustria. Esse fato o afastou da vida eclesiástica e o direcionou para a Ciência. 

Como, inicialmente, o salário de professor no seminário era insuficiente para se 

manter, Kepler começou a fazer horóscopos e vende-los a comunidade, conquistando, 

além de novos recursos financeiros, a simpatia daqueles que os adquiriam. Sabia 

fazer bom uso da escrita e das palavras, transformando situações previsíveis e de 

senso comum, em previsões astrológicas de grande impacto, como prever um inverno 

muito frio (GRIBBIN, 2005). Apesar de estar prestes a ocorrer uma revolução no 

pensamento científico da época, os principais protagonistas desse cenário, eram 

https://www2.hao.ucar.edu/sites/default/files/images/education/physicists/JohannesKepler.jpg
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homens que se dividiam ainda, entre a razão e a superstição ou entre a razão e a 

crença em algo místico. 

Kepler teve seu reconhecimento mundial no pensamento científico por ter 

apresentando um modelo de universo que permitiu a definição das leis que regem os 

movimentos planetários, porém desenvolveu um importante estudo sobre Ótica, 

estruturando o que conhecemos como Óptica Geométrica. Talvez estimulado pelo seu 

próprio problema de visão, seu olhar sobre o tema, tomou um enfoque diferente 

daquele vigente na época dos seus estudos. Associou áreas que permeiam os 

estudos óticos, como a Anatomia (estudo do olho humano), a Geometria (estudo do 

cone visual de Euclides e Ptolomeu) e a perspectiva (a partir das pinturas 

renascentistas e da câmara escura). Segundo Tossato (2007, p. 473), 

 

O trabalho de Kepler foi o de organizar os elementos anatômicos, fisiológicos 
e geométricos obtidos pela óptica no final do século XVI numa teoria sobre a 
visão, que entende o olho como um artefato mecânico semelhante à câmara 
escura, no qual as imagens são formadas na retina, sem qualquer referência 
à interpretação que o cérebro humano, isto é, qualquer elemento psicológico, 
possa dar. Em outras palavras, Kepler põe a retina como limite da ótica, o 
que se passa após ela, não é de sua competência.  

 

Com uma visão limitada pela doença e sem poder se valer de instrumentos 

óticos, Kepler se baseava nos manuscritos existentes sobre as observações de seus 

pares antecessores, unindo a isso a sua grande capacidade intelectual. Segundo 

Gribbin (2005), a grande indagação de Kepler era sobre o número de planetas 

existentes, a partir do modelo de universo descrito por Copérnico. Assim, criou um 

modelo que associava as órbitas dos planetas aos cinco sólidos regulares existentes, 

inscritos numa esfera. Esse modelo perdeu sua veracidade, quando o próprio Kepler, 

conseguiu demonstrar que as órbitas dos planetas eram elípticas e não circulares. 

Partindo de uma afirmação do modelo de Copérnico, de que os planetas se movem 

mais lentamente nas suas órbitas, quanto mais afastados do sol, associou a ideia do 

movimento à existência de uma força vinda do próprio sol. A inovação no pensamento 

científico se dava a partir da ideia de que os planetas se movimentam em função de 

uma causa física e não por uma obra divina de seres místicos. Assim Kepler rompia 

com a ideia de um universo regido por forças que não fossem naturais. 

Quando Kepler procurou Tycho para trabalhar como seu assistente, pretendia 

ter acesso aos dados coletados por esse e a partir daí desenvolver, com a sua grande 

habilidade matemática, um modelo que superasse todos os anteriores. Kepler era 
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luterano e em meio às disputas religiosas daquele período entre a igreja católica e a 

igreja protestante, recebeu uma intimação para se converter ao catolicismo ou deixar 

a cidade de Graz, na Áustria. Convicto que era de sua fé, preferiu deixar sua terra à 

converter-se ao catolicismo. Encontrou apoio em Tycho, que lhe conseguiu um 

emprego e subsídios financeiros para que Kepler morasse e trabalhasse em Praga. 

Kepler se tornou herdeiro da vasta gama de anotações que Tycho havia feito em sua 

vida. 

Segundo Gribbin (2005), com a morte de Tycho, Kepler teria acesso completo 

e irrestrito a um material proveniente de anos de observações e anotações sobre o 

movimento dos planetas. Além disso assumiu oficialmente o posto de Matemático 

Imperial da Corte, herdando todos os instrumentos utilizados por Tycho e os 

manuscritos ainda não publicados. O trabalho mais importante e inacabado, deixado 

por Tycho, ficou conhecido como as Tabelas Rudolfinas, um conjunto de tabelas que 

apresentavam as posições planetárias e que levavam este nome, em homenagem ao 

imperador Rudolfo II. 

A história da relação entre Tycho e Kepler, por vezes nos deixa a impressão de 

um Kepler inescrupuloso, que tinha como grande objetivo destacar-se na ciência, 

aproveitando os anos de estudo de Tycho. Com a morte deste e o acesso ao vasto 

acervo de informações, Johannes Kepler, desenvolveria uma nova teoria, composta 

de três enunciados, conhecidos como as Leis de Kepler e que seriam definitivos no 

processo de consolidação do conhecimento sobre as órbitas planetárias.  

Sinteticamente, essas leis se relacionavam ao desenho orbital descrito pelos 

planetas, às áreas descritas pelo segmento que une o sol a um planeta e ao tempo 

que um planeta leva para descrever a sua órbita em torno do sol, num período 

conhecido como ano. Assim, essas leis ficaram conhecidas como: Lei das Órbitas, Lei 

das Áreas e Lei dos Períodos. A primeira grande conclusão, ou a Primeira Lei de 

Kepler, descarta a ideia de uma orbita circular, do planeta em torno do sol e afirma 

que o desenho desta órbita é elíptico. A Segunda Lei de Kepler, diz que um segmento 

que liga o sol a um planeta, determina áreas iguais, em intervalos temporais iguais. 

Já a Terceira Lei de Kepler diz que quanto mais distante do sol, um planeta se 

encontrar, mais longa será sua translação, ou seja, mais tempo ele levará para dar 

uma volta completa em torno do sol. O período de translação é que define o “ano” de 

um planeta. Importante destacar que as duas primeiras leis, foram estruturadas em 

1602 e a terceira lei foi formulada em 1618. 
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Apesar de formular leis que seriam definitivas para o entendimento do Universo, 

a proposta de Kepler não foi aceita prontamente e seus escritos sobre tais descobertas 

só seriam publicados em 1609, sete anos após a formulação das duas primeiras Leis. 

A obra foi intitulada Astronomia Nova e demorou para ser publicada por problemas de 

impressão e falta de financiamento. Mesmo tendo avançado significativamente nos 

estudos sobre o sistema solar, Kepler desenvolvia atividades ligadas à Astrologia e 

enfrentou dificuldades relacionadas à reforma da igreja, às mudanças de poder na 

coroa e um grande entrave, quando sua mãe foi presa por ser considerada bruxa. 

Kepler é autor de uma das primeiras obras de ficção científica, chamada “Sonho da 

Lua”, feita pouco antes da morte dele em 1630. Segundo Gribbin (2005, p. 83), Kepler, 

 

foi um homem do seu tempo, equilibrado entre o misticismo do passado (o 
qual chegou a colorir o seu próprio pensamento sobre o Universo) e a ciência 
lógica do futuro, mas cuja estatura como voz da razão se eleva ainda mais 
alto no contexto de um mundo onde príncipes e imperadores ainda 
dependiam dos prognósticos de astrólogos e onde a sua própria mãe foi 
julgada por feitiçaria.  
 

 

2.3.4 William Gilbert 

 

                                                  Figura 10 - William Gilbert 

                                           

                                                   Fonte: The Famous People (2017) 

  

Entre as influências que Kepler teve em seus estudos, cabe destacar o médico 

e físico inglês William Gilbert (1544 – 1603), responsável por estabelecer a 

diferenciação entre Magnetismo e Eletricidade. Ao contrário de Kepler, Gilbert veio de 

uma família rica e de prestígio junto à coroa inglesa. Seu pai era um magistrado 

importante, que prestava serviços ao governo inglês. Nasceu em 1544 e estudou em 

escolas e universidades de grande prestígio como Cambridge e Oxford, tornando-se 

um médico de grande prestígio, a tal ponto de se tornar o médico pessoal da rainha 

https://www.thefamouspeople.com/profiles/images/william-gilbert-2.jpg
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Elizabeth I. Com o capital acumulado como médico, William Gilbert, pode aprofundar-

se em investigações sobre o magnetismo e a eletricidade. Ele retomou estudos sobre 

o assunto que, desde a Antiguidade estavam dormentes e apresentou ao mundo o 

primeiro importante estudo da área da Física, advindo de terras inglesas. 

 Seus estudos e experimentos, fizeram com que velhas crenças herdadas da 

cultura greco romana, fossem abandonadas, tais como: minerais magnéticos podiam 

curar dor de cabeça ou ainda que um imã poderia ser desmagnetizado ao se esfregar 

alho no mesmo. Outro mérito importante do médico inglês está relacionado às leis de 

atração e repulsão magnética e ao fato de ter apresentado a Terra como um grande 

corpo magnético. Ainda, em sentido contrário à Física Antiga e Medieval, sugeriu que 

as estrelas estariam a distâncias diferenciadas em relação à Terra e que estas 

poderiam ser corpos celestes semelhantes ao sol. (GRIBBIN, 2005).  

 Em 1600, poucos anos antes de sua morte (1603), publicou o livro De Magnete 

Magneticisque Corporibus et de Magno MagneteTellure (No que Respeita ao 

Magnetismo, Corpos Magnéticos e o Grande Magnete Terra), que, em função do 

próprio nome muito extenso, ficou conhecido simplesmente como De Magnete. A obra 

de Gilbert trazia com precisão e minucia, os experimentos que desenvolvera na 

análise de corpos magnéticos, servindo como um roteiro para aqueles que quisessem 

repetir suas experiências. Apresentava também conceitos elaborados por seus 

predecessores, sobre os quais argumentava suas próprias teorias. Um fato 

interessante sobre a obra de Gilbert está no fato dele buscar muitas informações e 

orientações com homens que trabalhavam e praticamente viviam no mar. Sua forma 

de escrever e apresentar a ciência, era contrária aos preceitos da escolástica, forma 

dominante na educação daquela época. 

O livro se tornaria um referencial para os estudos empíricos, enfatizando a 

necessidade de uma experiência ser feita várias vezes, com muita precisão. Deixava 

claro que a ciência não podia mais aceitar uma forma de estruturação dos fenômenos, 

calcada apenas na lógica pura e no raciocínio. É nesta obra que, pela primeira vez, 

as extremidades de um imã, são denominadas de polo sul e polo norte. A sua obra 

teve papel importante no pensamento de Galileu Galilei, além de servir como 

referência para os estudos de outros cientistas, sucessores seus como Michael 

Faraday e Charles Du Fay. 
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2.3.5 Galileu Galilei 

 

 

                                                    Figura 11 - Galileu Galilei 

                                             

       Fonte:  WIKIMEDIA COMMONS (2005) 

 

O italiano Galileu Galilei nasceu na cidade de Pisa, em fevereiro de 1564, é 

considerado o grande responsável pelo surgimento do Método Científico Moderno, ao 

estabelecer uma profícua relação entre a Matemática e o conhecimento empírico. 

Segundo Neves e Resquetti (2011), foi, atraído pelas leituras de Euclides e 

Arquimedes, que Galileu acabou se interessando pelos estudos em Matemática e 

dando início às suas primeiras investigações no campo da Ciência. É partir de Galileu 

que o mundo passou a ver a Física como ela é hoje. 

 

Galileu buscava descrever um fenômeno partindo de uma situação particular, 
por exemplo, a queda de um corpo sob ação da gravidade. Com ele, 
estruturaram-se as bases da ciência moderna que parte de uma situação 
particular para fazer generalizações e construir leis universais. (PARANÁ, 
2008, p. 41). 

  

Filho de um músico profissional bem conceituado na época, Galileu viveu a fase 

final do Renascimento, quando Florença perde seu posto para Roma de centro cultural 

da Europa. Tornou-se um músico amador de nível profissional e aos 15 anos 

ingressou na vida monástica, como noviço. Sua vida num mosteiro teve curta duração, 

pois após uma pequena enfermidade ocular, retirou-se em definitivo do mosteiro. 

Segundo Gribbin (2005), Galileu ficou oficialmente registrado como um padre não 

consagrado da Abadia de Vallombrosa. Aos 17 anos de idade ingressou no curso de 

Medicina na Universidade de Pisa. Foi na universidade que Galileu se manifestou, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Galileo_Galilei.jpeg
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pela primeira vez, contrário ao pensamento aristotélico, vigente nas universidades da 

Europa daquele período. 

A Medicina estava para a vida de Galileu, tanto quanto a vida monástica e assim 

em 1583, ele trocou a Medicina pela Matemática ao conhecer Ostilio Ricci, matemático 

da corte que tornou-se seu amigo e professor. Seu principal foco ao adentrar no 

universo da ciência matemática, foi justamente a Geometria Euclidiana. Tornou-se, 

ainda que sem uma formação concluída, professor de Matemática e de Filosofia 

Natural. Apesar de se tornar um bom professor, Galileu praticamente passou fome 

com o que ganhava. Era um cientista nato e encontrou suporte financeiro nas mãos 

do marquês Guidobaldo del Monte, um admirador da ciência que já havia escrito um 

livro sobre Mecânica. Sua competência como professor, o fez conseguir, um emprego 

de professor de matemática na Universidade de Pisa, porém assim mesmo suas 

condições financeiras o obrigaram a dar aulas particulares para alunos mais 

abastados (GRIBBIN, 2005).  

Como professor, ainda que de forma discreta, trazia para suas aulas novas 

ideias sobre o mundo, em geral, opositoras às ideias aristotélicas de mundo. Era uma 

figura destoante ao perfil de um professor universitário, que preferia a convivência 

com seus alunos em bares da cidade, às reuniões colegiadas da universidade. Como 

a Universidade de Pisa era uma instituição conservadora, Galileu se transferiu para a 

Universidade de Pádua, que além de receber bem as ideias dele, ainda lhe pagava 

um salário muito melhor. Foi na Universidade de Pádua que Galileu desenvolveu um 

livro sobre Mecânica e vários inventos, desde compassos até bombas d’água. Entre 

seus grandes feitos, está o aprimoramento do telescópio inventado pelo holandês 

Hans Lippershey (1570-1619). Segundo Gribbin (2005), com este equipamento ele 

pode observar as quatro maiores luas de Júpiter, até então nunca observadas. 

Galileu desenvolveu estudos importantes sobre o pendulo, ainda enquanto 

professor na Universidade de Pisa. A partir de suas experiências, provou que, o 

período de oscilação de um pêndulo depende do seu comprimento e não do peso do 

corpo pendurado ou do comprimento do arco descrito pela oscilação do mesmo. Já 

na Universidade de Pisa, Galileu foi o centro de uma discussão sobre a queda livre de 

um corpo. Galileu discordava da teoria de Aristóteles que dizia que corpos com 

diferentes pesos, quando lançados de uma mesma altura, caem com diferentes 

velocidades. Há uma versão, falsa segundo Gribbin (2005), de que Galileu teria solto 

da Torre de Pisa dois corpos, com pesos diferentes, para comprovar sua teoria. 
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Porém, mesmo sendo falsa a versão deste acontecimento, sabe-se que Galileu se 

destacou como um estudioso experimentador, introduzindo no processo de 

investigação da Ciência, o que conhecemos como método experimental. 

Galileu teve contato com os estudos realizados por William Gilbert, Johannes 

Kepler e Nicolau Copérnico, com o qual comungava o modelo de mundo. No início do 

século XVII, Galileu, que já havia feito um estudo sobre a engenharia militar,  voltaria 

a contribuir com as manobras militares, ao publicar um manual de instruções para o 

uso da bússola. Galileu era um homem político e o lançamento do manual, foi parte 

de um estratagema para conseguir o cargo de matemático da corte, vago com a morte 

de Ostilio Ricci, seu antigo mestre. É nesse período também que Galileu tem contato 

com o equipamento desenvolvido por Hans Lippershey, um telescópio com 

capacidade de amplificação três vezes maior que o usual. Após ter contato com o 

equipamento, ele desenvolveu o seu próprio equipamento, considerado superior ao 

protótipo holandês, já que apresentava um poder de amplificação de dez vezes. 

Apesar do sucesso de sua invenção, o próprio Galileu iria se superar ao desenvolver 

um novo telescópio com o dobro da capacidade de amplificação que havia conseguido 

anteriormente. 

Com o seu invento, Galileu fez importantes descobertas em relação ao 

universo, entre elas a de que a Via Láctea seria formada por miríades de estrelas e 

que a superfície lunar não era polida, como haviam dito Aristóteles e seus seguidores. 

Ele descreveu uma lua com a superfície craterada e com uma formação composta por 

uma cadeia de montanhas. Observou também as manchas solares. Essas 

descobertas foram reunidas e publicadas em uma obra chamada Siderius Nuncius ou 

O Mensageiro Estelar. O livro foi lançado no primeiro trimestre do ano de 1610. Com 

esse importante feito, Galileu foi agraciado com o cargo vitalício de Matemático Chefe 

da Universidade de Pisa e Filósofo e Matemático do grão duque da Toscana.  

As novas descobertas de Galileu viriam a fortalecer a ideia do modelo 

copernicano do universo e, ao mesmo tempo, afastar esse universo da ideia de 

perfeição, colocada por Aristóteles. Isso desagradaria aos aristotélicos mais ortodoxos 

e seria o início de uma fase turbulenta na vida de Galileu. Com esses feitos, Galileu 

foi convidado a integrar aquela que é considerada a primeira sociedade científica do 

mundo, a Academia Linceana, que havia sido formada em 1603, por quatro jovens 

aristocratas (GRIBBIN, 2005). 
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Aos 47 anos, em 1611, além de passar a integrar um grupo que lhe apoiaria 

nas suas publicações e experimentos, Galileu atingia um status privilegiado de um 

estudioso intelectual, que desenvolvia suas teorias e submeti-as a experiências para 

comprova-las. Algo inédito para a época. A segurança que agora, nesta fase de sua 

vida, Galileu sentia, o impeliu a se evidenciar enquanto alguém que comungava do 

pensamento de Copérnico, o que para a igreja e a nobreza em geral, representava 

uma contradição com os ensinamentos bíblicos. Numa correspondência, datada 

desse período, ao ser questionado sobre essa oposição aos ensinamentos sagrados, 

Galileu diz: “em disputas sobre fenômenos naturais, não se deve começar pela 

autoridade dos trechos das escrituras, mas pela experiência sensorial e as 

necessárias demonstrações” (GRIBBIN, 2005, p. 105). 

Uma posição pública e favorável às concepções de Copérnico sobre o universo, 

desencadearia uma série de críticas a Galileu. As suas manifestações sobre o sistema 

copernicano também acabaram por levar o Papa Paulo V a criar uma comissão papal 

para julgar se o pensamento de Copérnico representava uma heresia. A comissão 

chegou à conclusão que admitir o Sol como centro do universo era sim, uma heresia. 

Assim Galileu não poderia mais compactuar com as ideias de Copérnico e, caso 

falasse de suas ideias, deveria faze-lo, deixando claro que se tratavam de 

pensamentos heréticos e que ele, Galileu, era contrário a tal pensamento.  

Apesar de toda pressão sofrida neste período, Galileu gozava de prestígio junto 

à igreja. Era agora, cauteloso em suas manifestações e conseguiu em 1624, após 

duas sucessões papais (Paulo V e Gregório XV), autorização do Papa Urbano VIII, 

para escrever um livro sobre os modelos de Universo, na visão de Ptolomeu e na visão 

de Copérnico. O livro chamou-se Diálogo sobre os Dois Principais Sistemas do Mundo 

e foi lançado em 1632. A obra se estrutura num diálogo entre dois personagens que 

assumem uma postura defensiva de cada modelo de universo. Os personagens do 

livro são Salviati, que defende o modelo Copernicano e Simplício, que defende o 

modelo de Ptolomeu. Ao criar tais personagens, Galileu contrariou a orientação da 

igreja, de não se posicionar favorável ao modelo de Copérnico. O personagem Salviati 

era livremente inspirado num amigo de Galileu, Filippo Salviati, já falecido. Ao 

estabelecer Salviati como o simpatizante do modelo copernicano, praticamente 

assumia a posição favorável ao pensamento de Copérnico. Por sua vez, o 

personagem Simplício, remetia-se ao grego Simplicius, que na Antiguidade havia 

escrito um texto sobre o modelo de universo de Aristóteles, sendo assim coerente que 
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este apoiasse as ideias de Ptolomeu. Outra leitura feita a partir do personagem 

Simplício, é a de que somente uma pessoa simples, concordaria com a visão de 

Ptolomeu. 

O diálogo entre Salviati e Simplicio era assistido por um terceiro personagem: 

Sagredo. Também uma homenagem ao amigo de Galileu, Gianfrancesco Sagredo, já 

falecido. Este personagem deveria apenas intermediar, de forma imparcial, o diálogo 

entre as concepções de universo, porém fica claro na narrativa a postura tendenciosa 

a favor de Salviati. A obra era constituída de qualidade narrativa e teor científico, 

porém não trazia a imparcialidade colocada como premissa básica pela igreja, para a 

sua publicação. O Papa Urbano VIII foi convencido que o personagem Simplicio que 

representava uma personalidade simplória, incapaz de entender o universo, que não 

pelas sagradas escrituras, era uma representação da própria igreja e de sua 

autoridade máxima, o Papa. Isso fez com que o Papa instaurasse uma comissão papal 

para avaliar esse aspecto do livro e reunir provas que desabonassem o próprio 

Galileu. 

Galileu foi assim, submetido a um inquérito e um julgamento, acusado de 

heresia. Apesar do livro ter passado por um censor e adaptado ao que foi pedido, 

essas leituras sobre a parcialidade e a semelhança entre personagens e pessoas 

reais, só ocorreram quando o livro já estava em franca circulação. Outro fato que 

pesou contra Galileu, foi o fato de seu livro ter sido escrito em italiano e não em latim. 

Isso possibilitava que um número muito maior de pessoas tivesse acesso e 

consequentemente uma maior propagação do modelo copernicano.  Menos de um 

ano após o lançamento do livro, Galileu era submetido a um encontro com a 

Inquisição. Segundo Gribbin (2005, p.113), 

 

Ninguém escapa à Inquisição, e uma vez que um pomposo julgamento 
plenário tinha sido iniciado, o único veredicto conceptível era descobrir 
Galileu culpado de alguma coisa e puni-lo como aviso para os outros. Do 
ponto de vista da Inquisição, o problema era que levantar uma falsa acusação 
de heresia era um crime tão grave como a própria heresia. Se Galileu não 
fosse culpado, os seus acusadores eram-no: e os seus acusadores eram as 
maiores autoridades da Igreja Católica. Galileu tinha de ser obrigado a 
confessar alguma coisa.  

        

 
 Aos 69 anos de idade, Galileu foi compelido à confessar um crime que nunca 

cometera. Ciente de que, se não admitisse uma culpa, seria torturado até admiti-la, 

Galileu se declarou culpado. Culpado por apresentar aspectos favoráveis ao modelo 



54 
 

copernicano em seu livro, sem mesmo acreditar nesses aspectos. Sua fala ficou 

famosa e foi amplamente divulgada, como forma de inibir outros possíveis 

simpatizantes da ideia copernicana: “eu abjuro, amaldiçoo e detesto os meus erros”. 

Com essas palavras, Galileu conseguiu evitar a morte numa fogueira, a prática 

característica da Inquisição. Condenado à prisão perpétua, Galileu pode cumprir a sua 

pena em prisão domiciliar.  

 Mesmo condenado, cumprindo a sua pena e sofrendo com uma saúde 

comprometida, Galileu produziria uma das mais importantes obras para a Ciência 

Moderna: Discursos e Demonstrações Matemáticas Relativas a Duas Novas Ciências. 

O livro apresentava os estudos de Galileu sobre Mecânica, Inércia, Pêndulos e Força, 

além de apresentar, pela primeira vez, um Método Científico. A importância do livro 

reside no fato de ser este “o primeiro texto científico moderno, que explicava que o 

Universo é governado por leis que podem ser compreendidas pela mente humana e 

é guiado por forças cujos efeitos podem ser calculados usando a matemática” 

(GRIBBIN, 2005, p. 114). Segundo Rosa (2012, p. 49) a obra foi 

 

escrita em forma de diálogo entre três interlocutores, os mesmos do Diálogo 
sobre os Dois Sistemas, e publicada em Leiden, na Holanda protestante, em 
1638; o manuscrito fora contrabandeado da Itália via França, já que estavam 
proibidas, nos reinos católicos, a publicação e a divulgação dos livros de 
Galileu. 

 
 

 Quando foi feita a publicação de Discursos e Demonstrações Matemáticas 

Relativas a Duas Novas Ciências, Galileu estava cego e já bastante debilitado. 

Apenas quatro anos após o lançamento da sua principal obra, Galileu faleceu. Deixou, 

através de suas obras as bases que sustentariam a Física Moderna. Apresentou uma 

visão de mundo delineada numa metodologia científica que opunha-se à visão 

medieval de mundo herdada de Aristóteles. Sua proposta de matematização do 

universo abriria as portas para o período chamado pelos historiadores da Ciência, de 

Revolução Científica. 

Enquanto Galileu Galilei propagava a matematização do universo e era 

obrigado a negar sua crença no modelo copernicano de universo, outra importante 

figura para a Ciência Moderna desenvolvia suas teorias a respeito da Matemática: 

René Descartes. 
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2.3.6 René Descartes 

 

                                                       Figura 12 - René Descartes 

                                               

                                                       Fonte: The Basic Philosophy (2008) 

 

 Nascido em 1596, na França e falecido em 1650 na Suécia, Descartes foi o 

autor de uma das mais importantes obras sobre o Método Científico: Discurso sobre 

o Método (Discours De La Methode), de 1637, um ano antes da obra final de Galileu 

e também publicado na Holanda. Ao contrário de Galileu que via na experimentação 

um processo fundamental para se deduzir algo, Descartes “considerava as 

experiências como simples ilustrações das ideias deduzidas de princípios fornecidos 

pela intuição” (MASON, 1964, p.131). 

  

A importância de Descartes é de tal ordem, no processo de modernização da 
Sociedade Humana e de implantação do Racionalismo como meio certo de 
se atingir o conhecimento real, que muitos historiadores denominam o século 
XVII como o Século da Razão. Descartes ocupa, assim, uma posição central 
na História da Ciência e na História da Filosofia. (ROSA, 2012, p. 54). 

 
 

 Descartes foi um filósofo que, assim como Galileu, procurou desmistificar os 

fenômenos naturais. Juntamente com seu livro mais importante, apresentou um 

ensaio sobre a Meteorologia, no qual apresentava os acontecimentos climáticos como 

parte de uma ciência racional e não mais como um acontecimento determinado por 

forças ocultas ou “capricho dos deuses” (GRIBBIN, 2005, p. 125). Além do ensaio 

sobre Meteorologia, Descartes traz também, mais dois ensaios: um sobre ótica, no 

qual descreve o funcionamento do olho humano e apresenta propostas para melhorar 

o telescópio. O terceiro ensaio era sobre a Geometria. 
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 Formado em Direito, pela Universidade de Poitiers (França) e com inigualável 

habilidade matemática, atuou como Engenheiro militar no exército da Baviera e foi 

atuando num campo de batalha que Descartes daria início a um de seus mais 

importantes legados para o conhecimento humano. Segundo Gribbin (2005), ao 

observar uma mosca num canto de sua barraca, percebeu que poderia descrever a 

posição da mesma, tendo por referência a distancia de onde a mosca se localizava 

até as duas paredes que formavam o canto e o chão. A descrição numérica da posição 

da mosca no espaço pode ser representada por um conjunto de distâncias, chamado 

de sistema de coordenadas cartesianas. Muitas das convenções usadas ainda hoje 

na Matemática foram criadas por Descartes. Suas contribuições vão desde o uso de 

letras para representar quantidades até o cálculo geométrico (áreas, volumes). 

 Assim como Galileu Galilei, Descartes era um simpatizante das ideias de 

Nicolau Copérnico e estava organizando um livro intitulado Tratado da Luz, sobre os 

seus conceitos físicos, convergentes com o modelo copernicano, quando Galileu foi a 

julgamento e condenado. O livro nunca chegou a ser publicado, ainda que muito do 

seu conteúdo tenha sido aproveitado em outros escritos de Descartes, inclusive em O 

Discurso do Método (1637), a sua primeira obra importante. Em 1641, lançaria 

Meditações sobre Filosofia Primordial (Meditationnes de Prima Philosophia), obra na 

qual retoma sua famosa frase, “Penso, logo existo”, apresentada no Discurso do 

Método, como princípio da Filosofia Moderna, a qual apresenta a razão humana como 

forma de existência. Sua terceira importante obra seria lançada três anos mais tarde, 

1644, com o nome de Princípios da Filosofia (Principia Philosophiae), um livro sobre 

Física que trazia um estudo sobre a natureza do mundo material e também sobre 

Inércia. 

 Para Descartes, a dúvida é o princípio de um processo de conhecimento. Assim 

Descartes instaura o termo dúvida metódica, acreditando que ao superar uma dúvida, 

o homem está, não só ampliando o conhecimento, como está deixando para trás um 

conhecimento frágil. Segundo Rosa (2012, p. 57), para Descartes,   

 

O primeiro passo necessário seria começar duvidando de tudo, pois somente 
ignorando o conhecimento do passado, que confundia o conhecimento 
humano, seria possível isolar as verdades que ele mesmo pudesse aceitar 
como indubitáveis.  

   
 



57 
 

 A Filosofia de Descartes apregoava a existência de três mundos distintos: o 

mundo da matéria, o mundo da mente e o mundo divino. A ênfase de sua proposta 

estava na razão que utilizava-se de um método para buscar a verdade. A razão estava 

associada à dúvida e o método ao uso da Matemática. Esses elementos, razão e 

método, vão delinear o Pensamento Filosófico Cartesiano e caracterizam a visão do 

movimento iluminista que irá redefinir os rumos da ciência. 

 O modelo matemático, na concepção de Descartes, seria a única via possível 

de trazer ao homem “certezas claras e distintas, evitando os erros”, (ROSA, 2012, p. 

60). Quanto ao modelo proposto por Descartes, Henry (1998, p. 68), faz a seguinte 

observação: 

 

Na prática, contudo, a exposição do sistema do mundo que Descartes 
ofereceu quase nunca se funda em análise matemática efetiva. Sua 
explicação dos movimentos celestes, por exemplo, relaciona a densidade dos 
planetas com as distâncias que os separam do Sol, mas não há nenhuma 
tentativa de calcular precisamente essa relação. A confiança de Descartes na 
certeza matemática de seu sistema baseia-se na estrutura axiomática deste, 
seus fundamentos supostamente indubitáveis e a cuidadosa dedução dos 
fenômenos a partir desses fundamentos.  

 
 

 O pensamento de Rene Descartes, encerra um ciclo de formação para aquilo 

que podemos chamar de bases da Ciência Contemporânea e que vão ser 

responsáveis, na transição do século XVI para o século XVII, pelo desenvolvimento 

de um processo que hoje conhecemos como Revolução Científica, desencadeado 

quando Nicolau Copérnico ousou em sugerir que a Terra não era o centro do universo 

e sim o Sol. Anterior ao pensamento de Descartes e fundamental na transição do 

século XVI para o XVII, quando da concretização do método científico, o filósofo inglês 

Francis Bacon foi uma pessoa chave no processo de evolução e revolução das 

Ciências. 
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2.3.7 Francis Bacon 

 

                                                  Figura 13 - Francis Bacon 

                                           

                                                  Fonte: Toda Matéria (2017) 

 

 Francis Bacon nasceu em Londres em 1561 e faleceu na mesma cidade em 

1626. Foi um político e recebeu os títulos de Barão e Visconde. Era formado em Direito 

e ocupou vários cargos junto à coroa inglesa. Tinha como proposta escrever um 

grande tratado sobre um método científico, que substituísse aquele apresentado por 

Aristóteles. Fruto de um ensino embasado na Escolástica era um opositor a esse 

pensamento vigente na Idade Média. Acreditava que somente uma metodologia 

orientada pelo racionalismo era capaz de contribuir para as atividades científicas. 

Segundo Gribbin (2005), Bacon tinha por ambição publicar uma obra chamada A 

Grande Instauração, dividida em seis partes, das quais concluiu apenas três, sendo 

que a primeira tratava da classificação das Ciências; a segunda sobre uma 

metodologia científica e a terceira que apresentava a coleta de dados empíricos. As 

outras três partes, não concluídas tratavam respectivamente, da apresentação do 

novo método, proposto por Bacon; das teorias científicas do passado e do presente 

de Bacon e finalmente a apresentação do que Bacon chamou de uma Nova Filosofia. 

 Sua postura em oposição a uma Ciência puramente teórica e especulativa, bem 

como à filosofia Escolástica, além de um aguçado pensamento crítico, colocavam 

Bacon como um pensador moderno, diante dos novos cenários que o Renascimento 

estabelecia. Bacon era um filósofo e não um cientista, porém a sua contribuição às 

Ciências Naturais foi de grande relevância ao enfatizar a necessidade de uma 
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metodologia que contribuísse para a construção de um novo conhecimento. Para 

Bacon, segundo Rosa (2012, p. 41), 

 

O conhecimento não tem valor em si, mas, pelos resultados que possa gerar. 
Sua frase preferida era “Saber é poder”, ou seja, utilizar o conhecimento em 
benefício da Humanidade, pois o conhecimento das Leis da natureza 
permitiria ao Homem fazer previsões e controlar os fenômenos. O 
conhecimento pelo conhecimento não fazia sentido.  
 

   

 Bacon desenvolveu uma teoria na qual discorre sobre os obstáculos que 

impedem o homem de acessar o verdadeiro conhecimento. Essa teoria, chamada de 

Teoria dos Ídolos, é a primeira formalizada no sentido de elucidar, na figura de ídolos, 

falácias que desviam o olhar do verdadeiro conhecimento. Foi apresentada na obra 

de Bacon chamada Novum Organum e os ídolos foram assim apresentados: Ídolos 

da Tribo, Ídolos da Caverna, Ídolos do Foro e Ídolos do Teatro. A palavra ídolo está 

relacionada ao simulacro, à representação de algo divino e assim Bacon vai 

estabelecer uma relação entre a manifestação dos ídolos e os bloqueios gerados por 

esses ídolos. 

 Os ídolos da Tribo são aqueles inerentes à própria natureza humana, 

representados pelos sentidos e as percepções humanas. Os ídolos da Caverna se 

referem às singularidades, às particularidades do indivíduo, das constituições física e 

emocional, bem como da influência do meio, dos hábitos, da cultura em que o homem 

está inserido. Os Ídolos do Foro são aqueles relacionados à capacidade do homem 

em se comunicar, da linguagem, ao uso das palavras, das distorções e erros que as 

palavras podem gerar. Os Ídolos do Teatro são relacionados aos diferentes tipos de 

sistemas, aos quais o homem está vinculado, tais como: filosófico, ideológico, político, 

religioso. Bacon afirmaria em sua obra que a Ciência estaria estagnada em função 

dos bloqueios estabelecidos por esses ídolos e que escolas filosóficas como a 

Aristotélica e a Escolástica reforçavam esse processo de estagnação ao criarem 

conceitos e teorias a partir de certos dogmas advindos do pensamento de seus 

integrantes e que não tinham relação alguma com a natureza.  

 

Em vista da estagnação da Ciência por causa dos bloqueios criados pelos 
ídolos e dos métodos errados propostos pelas diversas Escolas filosóficas, 
Bacon apresentaria um novo modelo, uma nova metodologia, um caminho 
seguro para o desenvolvimento científico. Neste sentido, o método correto 
seria a realização de um grande número de experiências ordenadas, das 
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quais seriam retirados os axiomas e, a partir destes, propor-se-iam novos 
experimentos. (ROSA, 2012, p. 43). 
 

 

 Apesar de Bacon ser um filósofo, sua teoria a respeito de um método científico 

foi um balizador para o desenvolvimento da ciência naquele período. Acreditava que 

qualquer investigação no campo da ciência deveria ser pautada no racionalismo e na 

observação. Sua crítica aos seus antecessores, entre eles Aristóteles, é que os dados 

coletados numa observação não obedeciam um processamento das informações. Isso 

deveria ocorrer de forma que a partir de observações particulares, o cientista 

chegasse a princípios gerais e que essa transição do particular para o geral, ocorresse 

de forma ordenada. A esse processo Bacon chamou de Método da Indução.  

 A necessidade de explicações objetivas e racionais sobre o mundo do século 

XVII encontrou nas propostas de Francis Bacon, um campo fértil para as respostas 

que se buscavam. A partir de Bacon e logo depois Descartes, o conhecimento humano 

passou uma grande transformação, definitiva para a Ciência Moderna e 

Contemporânea, bem como para o ensino da Ciência e o seu pleno desenvolvimento. 

Bacon propôs com seu método uma ampla coleta de dados na investigação, seguida 

de formulações a respeito desses dados. Segundo Gribbin (2005, p. 143), anterior ao 

método de Bacon, os pesquisadores partiam inicialmente de “uma qualquer ideia 

maravilhosa” para depois buscar evidências na natureza que a convalidassem.  

 

2.3.8 Isaac Newton 

 

                                         Figura 14 - Isaac Newton 

                                   

                                         Fonte:  Enciclopédia Culturama (2015) 
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 Juntamente com Francis Bacon, Galileu e René Descartes, o cientista inglês 

Isaac Newton, formou o grupo responsável pela chamada Revolução Científica do 

século XVII e que determinaria a base filosófica e cognitiva da Ciência Moderna e 

Contemporânea. Isaac Newton nasceu na Inglaterra em 1642 e faleceu no mesmo 

país em 1727. Foi criado pelos avós, após a mãe viúva, casar-se novamente com um 

homem tão idoso quanto seu avô. Criado distante da mãe e de três meios irmãos 

(duas meninas e um menino), por um casal de avós frios e distantes, Isaac teve sua 

personalidade marcada pelo isolamento e distanciamento, o que o tornou um homem 

de muito poucos amigos. Excelente aluno e hábil construtor de pequenos 

mecanismos, chamava a atenção daqueles que o conheciam. Ingressou na 

universidade de Cambridge aos 18 anos, tardiamente para os padrões da época e 

logo se interessou pelos escritos de Galileu e Descartes.  

 Já formado Bacharel em Humanísticas, desenvolveu estudos sobre uma das 

mais importantes áreas da Matemática, o Cálculo Diferencial. Newton divide com 

Gottfried Leibniz a invenção do Cálculo Diferencial, o que viria a possibilitar aos 

astrônomos calcular com precisão a posição de um planeta na sua órbita. Segundo 

Gribbin (2005, p. 184), “a Física Moderna não existiria sem o cálculo diferencial”. Num 

retorno à casa de sua mãe, por volta de 1665, em função da chamada Grande Peste, 

quando as universidades fecharam suas portas e seus acadêmicos retornaram para 

suas casas, Newton, segundo suas próprias descrições, vivenciou uma experiência 

bastante vulgar e que mudaria a história da Ciência Moderna. Segundo Newton, ao 

observar a queda de uma maçã de uma árvore, questionou-se: já que a influência da 

gravidade da Terra alcançava o topo de uma árvore e fazia com que o fruto caísse, se 

esta mesma influência atingiria um corpo celeste como a Lua. Segundo Gribbin (2005, 

p. 185), 

 

Calculou então que a força requerida para manter a Lua na sua órbita e a 
força requerida para fazer a maçã cair da árvore podiam ser ambas 
explicadas pela gravidade da Terra, se a força se reduzisse segundo o 
inverso do quadrado da distância desde o centro da Terra. 

 
 

 Existem controvérsias sobre a experiência com a maçã, especialmente em 

relação à data que ocorreu e segundo historiadores da Ciência como Gribbin, Newton 

era um especialista em reescrever a história a seu favor. Após o término da peste, em 

seu retorno à vida acadêmica, construiu um telescópio refletor, que o projetou no meio 
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científico e acabou por integrá-lo à famosa Sociedade Real, entidade que tinha como 

finalidade principal a promoção e desenvolvimento do conhecimento científico e da 

qual fizeram parte figuras ilustres como Robert Boyle, Robert Hooke, Thomas Bayes, 

entre outros. Foi na Sociedade Real que aconteceu o famoso embate entre Newton e 

Hooke, por ocasião da publicação do ensaio newtoniano Uma Nova Teoria Sobre a 

Luz e as Cores (1675), severamente criticado por Robert Hooke. 

 Newton também teria um encontro que ficaria registrado na história da Ciência, 

com o astrônomo britânico Edmond Halley. Halley representava um ilustre grupo de 

astrônomos e cientistas, formado por Robert Hooke, Robert Boyle, Alfonso Borelli e 

Christopher Wren, este último além de astrônomo, o mais importante arquiteto da 

Inglaterra, naquele período, entre outros, que estavam a pesquisar os planetas e suas 

órbitas e a força de atração da Terra sobre a Lua.  Newton era um ilustre entre os 

ilustres e suas teorias eram aceitas e respeitadas. Respondeu a Halley que “a força 

entre o Sol e os planetas, e que produzia uma órbita elíptica, atuava de acordo com a 

lei do inverso do quadrado e que ele mesmo tinha provado isso” (ROSA, 2012, p. 62). 

 Desse encontro com Halley, sairia a proposta da publicação de um livro sobre 

o Movimento, que seria publicado pela Sociedade Real. Enquanto Newton preparava 

o material para publicação, Robert Hooke reclamou para si a autoria sobre a Lei de 

Atração do Inverso do Quadrado, afirmando ter sido ele que havia fornecido os dados 

para Isaac Newton. Em 1687, a Sociedade Real publicaria Princípios Matemáticos da 

Filosofia Natural (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica), escrito em latim e 

apresentado em volume único, apesar de ser composto por 3 livros, sendo o primeiro 

sobre a Mecânica Geral, o segundo sobre o Movimento dos Corpos em Meios 

Resistentes e o terceiro sobre a Estrutura e o Funcionamento do Sistema Solar. O 

livro foi um grande sucesso e teve repercussões definitivas para a Ciência.  

 

O sucesso e a repercussão do livro Princípios Matemáticos da Filosofia 
Natural foram enormes, e, até hoje, é considerada uma das maiores obras 
científicas de todos os tempos. Com as três leis do movimento e a lei da 
gravidade, Newton revolucionaria a Física e a Mecânica Celeste, sintetizando 
num todo único a Mecânica terrestre de Galileu e a Astronomia de Kepler, e 
criando uma nova perspectiva ao desenvolvimento dessas Ciências. (ROSA, 
2012, p. 62). 
 

 

 No livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Newton apresenta uma 

proposta metodológica, a qual ele chama de Normas de Raciocínio em Filosofia, num 
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total de quatro princípios, assim descritos: 1º) Princípio da Simplicidade e da 

Uniformidade da Natureza – “não devemos admitir mais causas de coisas naturais 

que não as que forem tanto verdadeiras quanto suficientes para explicar suas 

aparências”; 2º) Princípio da Identidade das Causas – “devemos, tanto quanto 

possível, destinar as mesmas causas aos mesmos efeitos naturais”; 3º) Princípio da 

Universalidade – “ as qualidades dos corpos que não admitam nem intensificação, 

nem remissão de graus, e que são julgadas pertencentes a todos os corpos ao alcance 

de nossos experimentos, devem ser consideradas qualidades universais de todos e 

quaisquer corpos”; 4º) Princípio da Indução – “na Filosofia Natural devemos considerar 

proposições formadas por indução geral de fenômenos como acuradas, ou muito 

próximas delas, apesar de quaisquer hipóteses em contrário”. (ROSA, 2012). A 

proposição apresentada por Newton, revela uma metodologia que se apropria de 

outros modelos, numa fusão entre os métodos indutivo, empírico e experimental.  

 

A síntese elaborada por Newton explicava de forma satisfatória fenômenos 
celestes e terrestres, por isso seu trabalho foi considerado, pelos filósofos 
europeus iluministas do século XVIII, especialmente na França, o caminho 
correto para o conhecimento do Universo. (PARANÁ, 2008, p. 43) 

 

Isaac Newton assim conquistaria sua posição definitiva na História, não apenas 

da Ciência, mas sim da Humanidade. Com o prestígio adquirido, Newton seria 

conduzido ao Parlamento Britânico como representante da Universidade de 

Cambridge; guardião da Casa da Moeda Real e em 1703, presidente da Sociedade 

Real, cargo que ocupou até sua morte. A Ciência e o homem devem a Isaac Newton, 

feitos que transformaram a sociedade e a vida a partir do século XVIII. Foi ele que 

apresentou estudos sobre a decomposição da luz; desenvolveu a primeira teoria sobre 

as cores do espectro; formulou as Leis do Movimento e da Atração e propôs um 

método de investigação científica que alavancou as pesquisas científicas. Seu 

trabalho propiciou o que os historiadores chamam de grande unificação da Ciência, 

responsável por elevar a Física ao status de Ciência, no século XVII.   

Morreu em função de cálculos renais, aos 85 anos, associando seu nome ao 

ciclo mais importante para a Ciência. Um ciclo que tirou o homem da concepção 

científica medieval e o lançou num novo olhar sobre a natureza, que culminaria com 

a chamada Revolução Científica, a passagem para a Ciência e o homem Moderno. 

Isaac Newton consolidou um processo iniciado por Copérnico, no qual compreendia-
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se que o Universo era regido por leis físicas que poderiam ser expressas por equações 

matemáticas e entendido a partir de metodologias científicas e não mais por um 

conjunto de obras divinas. O período compreendido entre Copérnico e Newton, 

demarca o surgimento de um novo pensar, de mudanças importantes, que teriam 

consequências em todos os aspectos da vida humana.   
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3  CINEMA: ARTE E LINGUAGEM 

 

O Cinema é uma linguagem artística que marcou profundamente o século XX, 

pois se apresentou no decorrer deste como a grande inovação, não só no campo da 

Arte, mas também no campo da Comunicação, constituindo-se numa linguagem que 

daria origem à outras importantes manifestações, tais como a TV, o vídeo e seus 

desdobramentos. Visto inicialmente como um aparato tecnológico capaz de captar e 

reproduzir imagens em movimento, antes de completar uma década, artistas e 

empresários do ramo do entretenimento, desenvolviam ações no sentido de torna-lo 

uma forma de expressão artística e também um produto economicamente rentável. 

Isso representou investimentos não só na dimensão tecnológica do Cinema, quanto 

nos aspectos da produção artística. 

Antes da segunda década do século XX, a produção cinematográfica 

representava a maior fonte de entretenimento mundial e uma linguagem com 

características próprias se estabelecera. Assim o Cinema passa a ter um papel na 

formação cultural do homem do século XX, que tinha acesso à linguagem, 

influenciando a vida desse. A indústria cinematográfica acaba por determinar, 

estabelecer e modificar hábitos, costumes, comportamentos, enfim, diferentes e 

variados aspectos que compõem a cultura de um povo.  

Esse capítulo apresenta um pouco da história desse Cinema e em especial, os 

elementos que determinam as especificidades da linguagem cinematográfica, tais 

como: a narrativa, o estilo, a forma, a mise-en-scéne, a cinematografia, a montagem 

e o som. Também apresenta os significados fílmicos e os princípios da forma fílmica.  

Entende-se que um educador que utiliza um filme como instrumento didático 

pedagógico, deve conhecer, ainda que minimamente, esses elementos que dão aos 

filmes suas identidades enquanto obras de Arte, tais quais, uma pintura ou uma 

escultura.  

 

3.1  UM POUCO DO INÍCIO... 

 

O cinema, desde seu surgimento, se apresentou nas mais diferentes funções 

de uso. Foi inicialmente um puro registro de imagens em movimento, mostrando cenas 

do cotidiano da sociedade moderna do final do século XIX, registros que duravam 

poucos segundos e apresentavam a chegada de um trem à estação, a saída de 
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funcionários de uma fábrica, o movimento de uma bailarina, um bebe comendo sua 

refeição, enfim cenas comuns do dia a dia de uma sociedade que se encantava com 

a nova descoberta tecnológica. Não demorou para que, artistas do teatro, do circo e 

do vaudeville, utilizassem o novo aparato para registrar e divulgar sua arte, como o 

caso do ilusionista francês, George Méliès (1861 – 1938), que transpôs para a tela do 

cinema, os seus truques e suas mágicas. O próprio Méliès traria para o Cinema a 

dimensão de Arte, ao produzir filmes que no início do século XX transporiam a função 

de simples registro, ao produzir filmes, que agora duravam minutos e não mais 

segundos e contavam histórias rápidas, adaptadas da Literatura ou escritas pelo 

próprio Méliès.  

Ao produzir sua obra prima em 1902, Viagem à Lua (Le Voyage Dans La Lune), 

Méliès utiliza de uma estrutura semelhante aquela dos filmes que consagrariam o 

Cinema como Arte e como Indústria. Nos seus longos, para a época, treze minutos, o 

filme utiliza vários atores, cenógrafos, figurinistas, assistentes de produção, enfim um 

número significativo de pessoas envolvidas na produção. Méliès escrevia seus 

roteiros, dirigia, atuava e produzia seus filmes. Dirigiu 527 filmes e atuou na maioria, 

ainda que de forma não creditada. Viagem à Lua é a primeira adaptação importante, 

para o cinema de uma obra literária que aborda a Ciência, desde uma Sociedade 

Científica, passando pela construção de uma espaçonave, a viagem espacial, a 

conquista da Lua. O filme é roteirizado a partir dos livros, Da Terra à Lua (1865) de 

Júlio Verne e Os Primeiros Homens na Lua (1901) de H. G. Welles. 

O filme de Méliès foi todo produzido em estúdio e tinha fortes características do 

teatro, ou seja, um teatro filmado. Já no ano seguinte, 1903, o norte americano, Edwin 

S. Porter (1870 – 1941) realizaria o filme O Grande Roubo do Trem (The Great Train 

Robbery), com inovações que definiriam uma linguagem própria do cinema. O filme 

foi feito em estúdio e locações externas, apresentava movimentos de câmera e 

montagem paralela. Pode ser considerado o primeiro filme do gênero que se tornaria 

a grande especialidade do filme norte americano: o faroeste. 

Em 1915, o norte americano David Wark Griffith (1875 – 1948), produziria o 

filme que definitivamente, marcaria a narrativa cinematográfica. Ele dirigiu um filme 

com duração de 2h45min, quando a prática era a de filmes com duração de 15 a 30 

minutos. O Nascimento de uma Nação ( The Birth of a Nation – 1915 – USA ), fala da 

guerra civil americana e do surgimento da organização Ku Klux Can, abordando a 

mudança de cenário nos Estados Unidos quando do fim do regime escravocrata. Além 
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de lançar um dos primeiros longa-metragem, o filme apresenta a estrutura que 

definiria o cinema clássico hollywoodiano, tais como o ritmo e o virtuosismo técnico 

nas sequências de batalhas, a construção precisa de cenários e figurinos, os 

movimentos de câmera e enquadramentos, além da participação de grandes estrelas 

do cinema mudo como Lilian Gish, Mae Marsh, Wallace Reid, Donald Crisp e numa 

pequena figuração, o diretor John Ford. 

 

Com O nascimento de uma nação (The birth of a nation, 1915) e Intolerância 
(Intolerance, 1916), Griffith implementou o uso de sequências longas ao 
cortar entre diversos locais diferentes. Durante os primeiros anos da década 
de 1910, ele também dirigiu seus atores de maneiras incomuns, 
concentrando-se em mudanças sutis das expressões faciais. Para capturar 
tais detalhes, ele colocava sua câmera mais perto do que muitos dos seus 
contemporâneos, enquadrando seus atores em meios planos de conjunto e 
em planos médios. Os filmes de Griffith foram muito influentes. (BORDWELL, 
THOMPSON, 2013, p. 695). 
 

 

Griffith, Méliès e Porter foram diretores que iniciaram, a partir de seus filmes, 

gêneros cinematográficos, tais como o clássico, a ficção científica e o western, 

respectivamente. Assim como os gêneros iniciados por esses diretores, o Cinema 

criou outros gêneros, estilos fílmicos, estúdios, enfim os mais diversos segmentos 

dentro de uma linguagem específica, a cinematográfica. O Cinema trouxe para o 

homem do século XX, uma infinidade de possibilidades que até então, nenhuma outra 

forma de produção artística havia propiciado com o uso da imagem. A associação 

entre recursos tecnológicos e humanos impulsionou o crescimento do Cinema 

enquanto Arte, enquanto Linguagem e enquanto Indústria. Nos anos 30, do século 

XX, ir ao cinema representava uma experiência estética proporcionada por 

equipamentos de retenção da imagem, de propagação do som e pelo trabalho de um 

conjunto de homens e mulheres que faziam parte da indústria cinematográfica. 

Na sua história, o Cinema viveu momentos distintos proporcionados pela 

evolução artística e tecnológica. No campo da Arte, a produção cinematográfica 

evoluiu a partir de diferentes habilidades que os profissionais envolvidos numa 

produção desenvolveram, em especial, os diretores, fotógrafos, atores, músicos, 

figurinistas, maquiadores, roteiristas, cenógrafos, produtores de efeitos visuais e 

sonoros, montadores, editores, entre outros. Das obras de Méliès, nas quais os 

cenários eram grandes painéis pintados, semelhantes aos mesmos utilizados no 

teatro, a filmes como Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland – 2010 – Tim 
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Burton), no qual o cenário é praticamente todo digital, o Cinema se consolidou como 

forma de expressão artística essencialmente visual. A concepção dos cenários evoluiu 

da forma bidimensional para a forma digital, transcendendo inclusive a 

tridimensionalidade a qual o olhar do espectador estava acostumado.  

Da mesma forma que os cenários se modificaram no processo evolutivo do 

cinema, outros elementos se desvincularam da concepção teatral dos primeiros filmes 

e tomaram a forma cinematográfica de representação, desde a interpretação dos 

atores ao roteiro dos filmes, por exemplo. O Cinema é uma Arte que se constituiu 

enquanto uma linguagem específica, ao tempo que os filmes eram produzidos. Isso 

faz do Cinema uma Arte extremamente dinâmica e que se auto supera. Assim quando 

assistimos a um filme, devemos assisti-lo entendendo que ele foi produzido para um 

público, num determinado contexto histórico, social, geográfico, econômico e assim 

por diante. Se assistirmos Cidadão Kane (Citizen Kane – 1941 – USA), de Orson 

Welles, sem entendermos o Cinema que se produzia naquele momento, também não 

conseguiremos entender a importância dessa obra na construção da linguagem 

cinematográfica e o que ela representou na época de sua produção. 

 

3.2  A NARRATIVA FÍLMICA 

 

 Os filmes feitos para o Cinema, independente do seu gênero, geralmente 

contam ao espectador uma história. Não importa se é uma aventura, um romance, um 

épico ou uma ficção científica, o que vemos na tela é uma história sendo contada, 

dentro de uma determinada estrutura, utilizando-se de recursos específicos da 

linguagem cinematográfica.  

 O início do Cinema não apresentava imagens estruturadas para contar uma 

história, mas sim para mostrar uma cena pitoresca ou alguma atração de ilusionismo, 

isoladas de um contexto narrativo, o que viria a acontecer a partir de filmes como o já 

citado Viagem à Lua de George Méliés. É a narrativa que conecta eventos, 

estabelecendo relações causais e temporais entre estes. Assim, tomando como 

exemplo Viagem à Lua, a narrativa irá nos apresentar a reunião de um grupo de 

cientistas, discutindo sobre a Lua; na sequência a construção de uma espaçonave; a 

viagem tripulada até a Lua; a exploração da Lua; a fuga da Lua e a chegada triunfante 

à Terra. Podemos perceber que entre esses eventos há uma relação causal, ou seja, 

cada cena principal irá desencadear a seguinte. Da mesma forma essas cenas nos 
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encaminham também para uma percepção temporal, ou seja, há uma sequência 

lógica para a apresentação das cenas e essa sequência cria no espectador uma 

sensação de passagem do tempo. Assim como a narrativa nos apresenta uma noção 

de tempo, ela também nos dá uma noção de espaço, pois cada uma das cenas 

descritas acontece num determinado espaço (sala de reuniões, espaçonave, Lua, 

Terra). 

 Segundo Bordwell e Thompson (2013, p. 144), “podemos considerar uma 

narrativa como uma cadeia de eventos ligados por causa e efeito, ocorrendo no tempo 

e no espaço”. Os filmes comerciais, quase que em sua totalidade se desenvolvem a 

partir de uma narrativa. Filmes não narrativos, estão, em sua maioria, ligados ao 

movimento do Experimentalismo, e são caracterizados por baixos orçamentos, 

montagem não convencional e predominância de subjetividade. Segundo Bergan 

(2010, p. 100), 

 

O Experimentalismo pode ser distinguido principalmente pela ausência de 
narrativa, pelo uso de técnicas como falta de foco, pintura ou arranhões na 
película, cortes bruscos e som assíncrono, e pouco interesse do público.  
 

 

 Uma narrativa fílmica se constrói a partir de determinados critérios e opções 

artísticas e estéticas e é ela que permite ao espectador compreender o todo que 

envolve a trama de um filme. Para Setaro (2010), existem estruturas distintas de 

narrativas e que determinam se uma narrativa é simples ou complexa. As narrativas 

de estrutura simples, podem ser classificadas em: linear, binária ou circular, enquanto 

as narrativas de estrutura complexa, podem ser classificadas em: narrativa de 

inserção, fragmentada e polifônica. 

 A narrativa linear é aquela que se desenvolve, do início ao fim, por um único fio 

condutor. Todos os personagens e fatos que os envolvem, estão interligados a um 

problema central. A narrativa começa localizando os personagens num determinado 

ambiente. Os conflitos e situações são logo apresentados, envolvendo os 

personagens e seus ambientes. A próxima etapa apresenta as consequências do 

conflito e por fim a resolução do conflito. Esse tipo de narrativa é muito aplicado aos 

filmes clássicos desenvolvidos em Hollywood a partir dos anos 30, para um 

espectador que não está preocupado com o fluxo de imagens e com a subversão do 

tempo e do espaço. 
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 A narrativa binária é aquela na qual existem dois fios condutores que 

determinam as ações que irão, em algum momento se entrecruzar. É o tipo de 

narrativa utilizada em filmes de ação, onde ações paralelas podem destacar a tensão 

dramática. Esta narrativa já permite ao espectador um olhar mais elaborado sobre a 

própria linguagem do cinema, pois ao contrário da narrativa linear, deixa clara a 

subversão do tempo e do espaço e não se propõe a construir uma falsa realidade. 

 Na narrativa circular ocorre um encontro entre o final e o início da trama, ou 

seja, o final do filme nos dá a sensação de reinício, de ciclo. É uma proposta que se 

afasta de um Cinema mais comercial, apresentando uma maior liberdade poética. É 

uma característica do Cinema autoral e acaba por deixar no espectador uma sensação 

de não conclusão na trama. 

 A narrativa de inserção é aquela na qual planos de ordem espacial ou temporal 

são inseridos na trama a partir de uma lembrança do passado que o personagem 

contempla ou mesmo de um diálogo com personagens que não mais existem na 

trama. Segundo Setaro (2010), neste tipo de narrativa o espectador é levado a um 

desenvolvimento narrativo que não é lógico e sim emocional. 

 A narrativa fragmentária se assemelha a uma colagem. Nesse caso não há um 

fio condutor perceptível ao espectador e sim vários fragmentos que compõem a trama. 

Esse tipo de narrativa também não predomina num cinema comercial e sim a um 

cinema autoral. 

 A narrativa polifônica apresenta múltiplos acontecimentos e estes acabam por 

se cruzar, formando o que Setaro (2010) chama de Mosaico. Esse Mosaico tem como 

função apresentar a visão do realizador sobre uma sociedade, um período, um 

fenômeno. O conceito de polifônico está na semelhança da narrativa com um coral 

que abriga diferentes vozes e apresenta uma unidade harmônica ao estar em 

atividade. Esta também é um tipo de narrativa característica do Cinema de autor. 

 A narrativa fílmica acontece num binômio espaço-tempo determinado pela 

história a ser contada. Tudo que ocorre nessa narrativa pertence ao mundo do filme, 

ao espaço e ao tempo do filme. Para caracterizar esse mundo exclusivamente fílmico 

numa obra, a linguagem cinematográfica denomina de diegese a tudo aquilo que 

pertence à narrativa do filme, que está incluído no tempo e no espaço do filme.  

 

A diegese refere-se a tudo que pertence, no processo intelectivo, à história 
contada no filme, ao mundo fabulístico sugerido ou pretendido pela ficção 
cinematográfica. A diegese, portanto, abarca o mundo ficcional apresentado 
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pelo filme e tudo o que esse mundo implica, se fosse tomado como 
verdadeiro. (SETARO, 2010, p. 163). 
 

 

 Assim uma música, por exemplo, que é executada numa cena ou é ouvida por 

um personagem, é chamada de música diegética, pois faz parte da narrativa do filme. 

Já uma música que serve de fundo à uma cena, mas não está acontecendo durante 

a cena, não faz parte da diegese do filme. 

 

3.3  ESTILO E FORMA NO CINEMA 

 

Para Bordwell e Thompson (2013), a arte cinematográfica se configura a partir 

de dois elementos básicos: o estilo e a forma. O estilo diz respeito à utilização das 

técnicas (mise-en-scéne, cinematografia, montagem e som) para a realização de um 

filme. A forma refere-se ao resultado final do filme após a unificação das partes que 

compõem este filme. Um cineasta quando produz seu filme, terá um determinado 

resultado, ao combinar estes elementos. Estas escolhas estão sujeitas a fatores que 

vão do cultural ao econômico e, muitas vezes, irão determinar o que chamamos de 

um cinema autoral, nos permitindo associar a obra ao artista, por exemplo, o cinema 

felliniano (filmes de Fellini) ou o cinema de Tarantino.  

 

3.3.1   Mise-en-scéne 

 

Quando recordamos um filme que assistimos, a memória imagética que temos 

é a de uma cena marcante que nos remete a um diálogo ou uma ação chave na 

narrativa fílmica. Muitas cenas de filmes se tornaram ícones do Cinema, como aquela 

do vestido de Marilyn Monroe levantando quando o metrô passa abaixo do local em 

que ela está, no filme O Pecado Mora ao Lado (The Seven Year Itch – 1955 – USA), 

de Billy Wilder. A cena em questão nos permite entender a técnica da mise-en-scéne, 

que ajuda a definir o estilo de um filme. O termo é original do teatro e quer dizer “por 

em cena”. Quando o diretor de um filme idealiza uma cena, ele define a mise-en-

scéne, definindo o cenário, o figurino e maquiagem, a iluminação e a encenação, 

elementos que compõem a cena.  

O cenário diz respeito desde a locação, que pode ser em estúdio, externa ou 

virtual, até móveis, objetos, materiais, cores, disposição dos elementos que compõem 
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visualmente a cena. O figurino e a maquiagem estão diretamente relacionados ao 

visual dos personagens, dando aos mesmos a ênfase necessária para a cena. Como 

exemplo, o vestido e os sapatos da personagem de Marilyn Monroe no filme citado. 

Os figurinistas projetaram sapatos e o vestido que destacassem as pernas da atriz, 

na época o grande símbolo de beleza e sensualidade no cinema. A cena é valorizada 

por um conjunto de luzes que forma uma iluminação capaz de dar ao espectador a 

impressão de estar vendo todos os detalhes possíveis da cena. Na cena do vestido, 

a iluminação está centrada na personagem principal, enquanto o restante do cenário 

tem uma luz indireta e de menos intensidade, destacando o que se quer dar ênfase. 

O último elemento que compõe a mise-en-scéne, é a encenação, que diz respeito a 

movimentação de cena dos personagens dentro do quadro fílmico e a própria 

interpretação dos atores. Provavelmente a cena nunca teria tido a repercussão que 

teve, se a personagem não estivesse revestida por Marilyn Monroe e o seu 

acompanhante atrapalhado não fosse Tom Ewell, grande ator vindo do teatro. 

 

3.3.2  Cinematografia 

 

A linguagem cinematográfica não se limita ao que vemos numa projeção sobre 

uma tela, pensando num Cinema inicial ou outros suportes contemporâneos. Essa 

linguagem foi adaptada, muitas vezes com maestria, para outras produções como o 

vídeo e a televisão, porém quando os irmãos Lumière, Auguste e Louis, exibiram A 

Chegada de um Trem à Estação (L’arrivée d’um train à La Ciotat – 1896 – França), 

não só apresentavam seu invento ao mundo, como também davam início a uma nova 

linguagem artística. O que o público presente àquela sessão presenciou em um 

minuto de projeção, registrando um fato comum para o final do século XIX, se 

constituía num conjunto de novas formas de se perceber o mundo ao nosso redor, 

uma forma de olhar que transcendia as possibilidades iniciadas com o desenho e a 

pintura e redefinidas com o surgimento da fotografia na primeira metade do século 

XIX.  

A imagem de um trem chegando a uma estação fora feita com um equipamento 

fixo, imóvel que limitava a imagem a um espaço retangular, no qual a cena se 

desenvolveria. Nesse momento temos o primeiro contato com um dos elementos que 

determina a linguagem cinematográfica: o plano. 

 



73 
 

Cada plano representa uma posição particular da câmera em relação aos 
objetos e pessoas que estão sendo filmados. E, como de um plano a outro a 
câmera tem que mudar de posição, o plano é considerado a unidade 
fundamental do filme. (SETARO, 2010, p. 130) 
 

 

 Aqui referimo-nos ao plano cinematográfico, porém a noção de plano esteve 

presente em outras manifestações e linguagens artísticas como na pintura, na 

escultura, na fotografia. Um plano é criado pelo diretor do filme, com a participação de 

outros profissionais envolvidos na composição da cena contida nesse plano. A criação 

de um plano cinematográfico é composta por três aspectos: a fotografia, o 

enquadramento e a duração do plano. 

 A fotografia no Cinema corresponde a um conjunto de procedimentos e 

técnicas que determinarão a qualidade e os efeitos na imagem que o espectador vê 

quadro a quadro. Assim, elementos como a amplitude tonal, o contraste, controle da 

velocidade do movimento e técnicas como o uso de películas e filtros, processos de 

laboratório, tingimento por banhos de corante, viragem (um tipo também de 

tingimento), colorização manual, uso de lentes específicas, manipulação digital, são 

formas de gerar a fotografia no Cinema. Vale destacar que algumas técnicas e 

procedimentos só eram utilizadas nos filmes produzidos com película e outras se 

aplicam aos filmes produzidos digitalmente.  

 O desenvolvimento da fotografia no Cinema aconteceu a partir das mãos de 

grandes cinematógrafos ou simplesmente, fotógrafos, que desenvolveram técnicas de 

composição que exploravam a perspectiva e a profundidade nas cenas, manipulando 

cenários e iluminação para se obter resultados que iam além do simples registro da 

cena. Outro recurso importante utilizado pelos cinematógrafos, muito utilizado nos 

filmes das décadas de 30, 40 e 50, foi a retroprojeção, quando as cenas com atores 

eram filmadas em estúdios e depois projetadas sobre cenários ou locações nas quais 

a cena se passava. Filmes importantes como E o Vento Levou (Gone with the Wind – 

1939 – USA), de Victor Fleming e Um Corpo que Cai (Vertigo – 1958 – USA), de Alfred 

Hitchcock, fizeram uso desta técnica. Uma variação desse processo foi a projeção 

frontal que melhorava a ilusão do espaço na cena. No Cinema produzido digitalmente, 

a técnica tornou-se obsoleta. 

 Toda imagem, seja ela real ou virtual, está inserida num quadro, limitada pelo 

alcance do olhar ou por bordas físicas de uma tela, por exemplo. Segundo Bordwell e 

Thompson (2013), o quadro impõe um certo ponto de vista à cena, definindo 
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ativamente a imagem para o espectador. Assim podemos entender que o 

enquadramento faz parte do desenvolvimento narrativo de um filme. Desde o primeiro 

filme exibido publicamente pelos irmãos Lumière, que mostra a chegada do trem à 

estação de Ciotat, o enquadramento se apresenta como uma forma própria da 

linguagem cinematográfica. No teatro o enquadramento é dado pela posição que o 

espectador ocupa na plateia. No Cinema esse papel cabe à câmera.  

 

Se Lumière houvesse seguido a prática teatral, poderia ter enquadrado o 
plano colocando a câmera perpendicularmente à plataforma, deixando que o 
trem entrasse no quadro pelo lado direito, com o flanco voltado para o 
espectador. Em vez disso, ele posicionou a câmera em um ângulo oblíquo. O 
resultado é uma composição dinâmica, com o trem vindo da distância em 
diagonal. Se a cena tivesse sido filmada perpendicularmente, teríamos visto 
apenas uma fila de costas de passageiros embarcando. (BORDWELL; 
THOMPSON, 2013, p. 298). 

 
 

 O enquadramento no Cinema permitiu aos cineastas diferenciar suas obras, 

tornando-o uma característica específica da linguagem cinematográfica, ainda que 

esta se manifestasse em outras linguagens como a pintura e a fotografia. A grande 

diferença no cinema é que o enquadramento cinematográfico é dinâmico, muitas 

vezes tão dinâmico que o público nem consegue distingui-lo de uma cena para outra. 

Segundo Bordwell e Thompson (2013), o enquadramento interfere na imagem do 

filme, quanto: ao tamanho e a forma do quadro; a maneira como o quadro define o 

espaço dentro e fora do campo; a maneira como o enquadramento impõe a distância, 

o ângulo e a altura de um ponto de vista à imagem e também à maneira como o 

enquadramento pode se deslocar interagindo com a mise-en-scéne. 

 No Cinema, como colocado anteriormente, o quadro toma a forma da projeção 

e esta é, na grande maioria das vezes, retangular, o que fará com que o 

enquadramento se configure numa relação bidimensional entre largura e altura. “A 

razão entre a largura e a altura do quadro é chamada relação de aspecto.” 

(BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 299). Desde os filmes dos Lumiérè ou de Porter, 

a razão usual para os filmes foi a de 4X3, o que padronizava os filmes e em alguns 

aspectos limitava a liberdade artística de alguns diretores. Abel Gance foi o precursor 

no uso de técnicas que transcendiam esta regra. Quando filmou Napoleão (Napoléon 

vu par Abel Gance – 1927 – França), além de dirigir, roteirizar e atuar no épico com 4 

horas de duração utilizou, nos 20 minutos finais do filme, o que ele chamou de tríptico, 

projetando partes de uma mesma cena em três telas diferentes, colocadas lado a lado, 
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obtendo assim uma projeção panorâmica. A cena foi filmada com três câmeras 

diferentes e projetada simultaneamente, aumentando em 3 vezes a largura da tela 

convencional. Este foi um recurso utilizado especificamente para esse filme, pois para 

a circulação comercial dos filmes, exigiria cinemas adaptados com telas triplas. 

 A indústria cinematográfica se desenvolveu a partir de dois grandes segmentos: 

o artístico e o tecnológico. Muitas vezes um foi determinante do outro, como por 

exemplo, a inserção da cor nos filmes. Um avanço tecnológico que alteraria a 

produção artística cinematográfica. Da mesma forma o enquadramento nos filmes 

também sofreu alterações quando o Cinema se torna sonoro, pois a trilha sonora era 

integrada fisicamente à tira dos filmes e com isso acabava por alterar o tamanho do 

quadro, produzindo alguns filmes num formato “quase” quadrado. 

 No início dos anos 1930, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de 

Hollywood, convencionou a proporção 4,11 X 3, como o formato da Academia, o que 

possibilitava que as trilhas sonoras fossem gravadas nas tiras do filme, sem alterar o 

formato 4 X 3. O Cinema mundial adotou essa formatação até parte dos anos de 1950. 

O enquadramento aparece nos filmes como uma proposta estética ligada à narrativa 

fílmica, desde o formato da tela para apresentar cenas de grandes proporções como 

batalhas, perseguições, até cenas que apresentam diálogos entre personagens que 

não estão no mesmo espaço fílmico. Um exemplo do uso de tela dividida, no Cinema 

contemporâneo, ocorre no filme Corra, Lola, corra (Lola rennt – 1998 – Alemanha), de 

Tom Tykwer, quando os personagens principais estão prestes a se encontrar e um 

relógio mostra o lapso de tempo que os separa. 

 O quadro no filme tem a função de selecionar aquilo que o espectador deve 

ver. Segundo Bordwell e Thompson (2013), ele determina o campo de visão do 

espectador, porém a narrativa fílmica faz, muitas vezes, com que os personagens se 

relacionem com outros personagens ou objetos que estão fora do quadro, mas que 

fazem parte da trama. Trazer um elemento que está fora do campo de visão do 

espectador para dentro da cena é uma forma de dar dinâmica à narrativa, sugerindo 

surpresa ou suspense, por exemplo. Uma cena clássica sobre a maneira como o 

quadro define o espaço dentro e fora do campo está no western de John Ford, Rastros 

de Ódio (The Searchers – 1956 – USA), quando a única sobrevivente do massacre, 

escondida num abrigo, percebe a chegada do chefe comanche vindo de fora do 

quadro.  
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 O enquadramento pode ser classificado em função do ângulo em que a câmera 

se encontra, em três categorias: a câmera na altura dos olhos, a câmera alta e a 

câmera baixa. Quando a câmera se encontra na altura dos olhos é chamado de ângulo 

horizontal e é o mais comum, pois é como vemos a maioria das cenas do cotidiano. 

Já a câmera alta, ou seja, quando a câmera é posicionada no alto da cena, é chamada 

de plongée, palavra francesa que significa mergulho, como se estivéssemos vendo 

uma imagem numa piscina, do alto de um trampolim, antes de um mergulho. Quando 

a câmera está mais baixa que a altura dos olhos numa cena, é chamada contra 

plongée, a vista é de baixo para cima. Os recursos de plongée e contra plongée, são 

utilizados para dar ao personagem foco da cena, a noção de superioridade ou 

inferioridade. Também como quando se quer mostrar a amplitude de um 

acontecimento na cena. 

 Quanto ao nível do enquadramento da cena, este pode ser horizontal ou 

oblíquo. No enquadramento horizontal, o espectador irá perceber os elementos da 

cena numa linha paralela às bordas inferior e superior do quadro. Por isso mesmo é a 

forma mais comumente encontrada nas filmagens e promove uma percepção de 

equilíbrio. Já no enquadramento oblíquo, a cena formará um ângulo agudo (menor 

que 90º) em relação à borda inferior do quadro fílmico. Esse enquadramento não é 

comum, porém o seu uso confere ao filme uma proposta estética capaz de gerar no 

espectador sensações de insegurança, angústia, instabilidade, entre outras, que 

contribuirão para a narrativa fílmica. 

 Sempre que vemos uma cena de um filme, percebemos a ação que nela ocorre, 

a partir de uma localização física e virtual, que nos dá a sensação de estarmos mais 

ou menos próximos da encenação. Isso se dá em função da distância da câmera em 

relação ao que foi filmado. Assim, por exemplo, temos cenas nas quais vemos os 

personagens a uma distância que não conseguimos reconhece-los, já em outras 

vemos os seus rostos ocupando toda a tela. Esse distanciamento ou aproximação da 

câmera com a mise-en-scéne, define os planos que dão ao filme um ritmo cênico. Se 

assistíssemos a um filme, todo feito num único plano, ele provavelmente se tornaria 

maçante o suficiente para que desistíssemos dele. Mesmo no teatro, onde ficamos 

sentados num mesmo lugar durante toda a encenação, essa dinâmica é dada pela 

movimentação dos atores, de um lado para o outro, do fundo do palco para a boca de 

cena. As diferentes distâncias que a câmera ocupa em relação à cena, determinam 

os diferentes planos: Geral, Americano, Médio, Close-up, Detalhe. 
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 O Plano Geral ou Long-Shot mostra os personagens de corpo inteiro, num 

cenário nítido, predominando a paisagem geral. A figura humana não domina a cena, 

ainda que presente. Esse plano é utilizado para diferentes finalidades, desde 

apresentar um cenário importante na narrativa, até exprimir sentimentos e situações 

como solidão, ociosidade, entre outros. O Plano Americano ou Two-Shot é aquele no 

qual os personagens são apresentados dos joelhos para cima e o cenário não interfere 

na clareza dos gestos e movimentações dos personagens. Permite um equilíbrio entre 

os personagens e o cenário. 

 O Plano Médio ou Medium-Shot apresenta os personagens da cintura para 

cima, valorizando os gestos e expressões gerais. Mostra a reação do personagem em 

destaque em relação ao ambiente que ele está. O cenário fica submetido ao 

personagem, ao contrário do Plano Geral. O Primeiro Plano ou Close-up mostra o 

rosto de um personagem ocupando toda a projeção. Segundo Setaro (2010, p. 132), 

o Close-up “constitui uma das contribuições mais prestigiosas do cinema no campo 

de sua especificidade”, pois como recurso cênico que só a arte cinematográfica pode 

apresentar, aproxima o espectador do estado emocional da personagem em close, 

que neste momento deixa em suspensão o tempo e o espaço. O Plano de Detalhe ou 

Big Close-up enfatiza uma parte do rosto ou do corpo de um personagem ou mesmo 

um objeto importante que neste momento toma conta da ação na cena.   

 

Considerando que um plano é determinado pela distância entre a câmera e o 
objeto filmado, a escolha de cada plano é condicionada pela clareza 
necessária à narrativa – o plano, a rigor, é tanto maior ou próximo quando 
menos coisas há para ver e, também, o tamanho do plano aumenta conforme 
sua importância dramática ou sua significação ideológica. (SETARO, 2010, 
p. 134) 
 
 

  

Outro importante aspecto do plano refere-se à duração de um plano e o quanto 

ela interfere na narrativa fílmica. Geralmente vincula-se a duração do plano à duração 

da cena, porém o tempo é um elemento manipulado no filme, assim podemos contar 

algo que acontece em uma hora na história, em menos de 10 minutos e vice versa. 

No filme Corra, Lola, corra, a personagem Lola tem vinte minutos para salvar a vida 

do namorado e as ações que ela faz para salvá-lo duram exatos vinte minutos. No 

filme isso é possível, porém quando observados os trajetos percorridos pela 

personagem, seus percalços e imprevistos, o espectador se dá conta que isso seria 
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praticamente impossível, porém estamos falando de uma obra artística e não de vida 

real. Assim os vinte minutos fílmicos são suficientes para convencer o espectador que 

a personagem Lola conseguiu vencer o tempo. 

Ao retomarmos o conceito de plano como o tempo compreendido entre o início 

e o término de uma filmagem, sem interrupções, podemos perceber que a duração de 

um plano faz parte da concepção visual do filme. A duração de um plano não segue 

uma regra e cada diretor utilizará do plano para dar ao seu filme a configuração 

desejada. Os primeiros filmes realizados, em sua maioria, eram compostos de um 

plano único, em função de uma concepção artística e mesmo em função dos recursos 

técnicos.  

Os chamados planos longos ou plano sequência, são tomadas longas, sem 

interrupções ou cortes e quando utilizados se tornam um grande recurso criativo. 

Diretores como Orson Welles, Jean Renoir, Carl Dreyer, entre outros, tinham no 

planos longos uma característica de seus trabalhos. Alguns filmes se tornaram 

famosos pelo uso de planos longos, como: My Hustler (1965 – USA) de Andy Warhol; 

Festim Diabólico (Rope – 1948 –USA) de Alfred Hitchcock e Arca Russa (Russkiy 

Kovcheg – 2002 – Rússia) de Aleksandr Sokurov.  

Os filmes são concebidos e constituídos por diferentes usos dos planos, os 

quais tem a clara função de dar à narrativa fílmica diferentes ênfases, sejam elas, às 

vezes, aos espaços onde ocorre a cena, às situações vivenciadas pelos personagens, 

ao estado emocional do personagem ou a um objeto específico que tem destaque na 

trama. O espectador dos filmes, geralmente, não tem nem mesmo noção que os 

planos fazem parte da construção visual do filme, porém percebem, ainda que 

intuitivamente, que o seu olhar é guiado pelo uso dos planos. Grandes diretores como 

Carol Reed, Orson Welles ou Alfred Hitchcock usaram de forma brilhante os diferentes 

tipos de planos em seus filmes, que acabaram por ser reconhecidos pelo público e 

pela crítica (SETARO, 2010).  

 O enquadramento num filme pode determinar ou atribuir à cena significados, 

como quando um personagem importante e poderoso é mostrado num contra plongée. 

O papel do enquadramento é claro em exaltar as características de poder do 

personagem. A singularidade de um cineasta ou de um filme, muitas vezes se revela 

no uso hábil do enquadramento para contar uma história, pois o olhar do espectador 

é conduzido pela câmera e esta é conduzida pelo diretor e seus cinegrafistas. 

Segundo Bordwell e Thompson (2013, p. 310), “o contexto do filme determina a função 
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dos enquadramentos, assim como determina a função da mise-en-scéne, as 

qualidades fotográficas e outras técnicas.” 

 O enquadramento tem um papel fundamental na narrativa fílmica, que não 

apenas a de trazer dinamismo ao roteiro. Ele interage com a mise-en-scéne do 

quadro, nos colocando às vezes como interlocutores da cena, gerando sensações de 

suspense, medo, humor e tantas outras possíveis. A maior ou menor qualidade de 

uma obra cinematográfica está, justamente, no uso das técnicas que são específicas 

à linguagem. As inúmeras plateias que se formaram ao longo da historia do Cinema, 

perceberam o filme como uma forma de se contar uma historia, fosse ela original ou 

adaptada, em que os recursos utilizados estariam restritos à captação da imagem de 

atores atuando diante de um cenário.  

A leitura, na maioria das vezes, é a de que as marcações dos atores ou mesmos 

de animações, são ações determinadas por um texto, um roteiro ou uma direção. O 

espectador do Cinema ainda não possui um olhar preparado para entender a dinâmica 

das técnicas que formaram a linguagem cinematográfica e isso faz com que o Cinema 

permaneça restrito ao campo do entretenimento. É óbvio que para a indústria 

cinematográfica a importância de um investimento não está no entendimento técnico 

da obra e sim na recepção que o filme terá, porém se considerarmos a possibilidade 

de uma leitura mais ampla de como uma obra de arte é concebida e produzida, isso 

nos permitiria uma infinidade muito maior de atribuições para os filmes, que não 

apenas o entretenimento. 

 

3.3.3  Montagem 

 

A realização de um filme se dá em três etapas distintas: a pré produção, a 

produção e a pós produção. É na fase de pré produção que a estrutura fílmica é 

determinada, assim como a captação de recursos, contratação de equipe, pesquisa 

de locações, entre outros passos fundamentais para a produção. A produção é, em 

síntese, a filmagem das cenas e tudo que envolve esse processo. Já a pós produção 

está relacionada à varias ações, que vão desde o desmonte da produção até a 

finalização e comercialização do filme. É na fase de pós produção que vamos 

encontrar um processo que definiu o cinema enquanto Arte; o processo de montagem 

do filme. 
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A montagem é o momento no qual as cenas filmadas são colocadas numa 

ordem de projeção seguindo o roteiro do filme. Isso possibilita que um filme comece 

sua produção por qualquer cena, seja ela do início, do meio ou do próprio final. Não 

foram poucas as vezes que um filme iniciou sua produção sem o ator ou atriz principal 

estar disponível. É clássica a história de que a atriz que interpretaria Scarlett O’hara 

em E o Vento Levou (1939) chegou ao set de filmagem, pela primeira vez, quando 

uma das cenas mais famosas do filme já estava sendo realizada: o incêndio de 

Atlanta, na qual a personagem fugia da cidade em chamas.  

Quando os filmes eram realizados em películas, o trabalho do montador, ou 

editor, era o de literalmente, colar os pedaços de filme, numa sequência pré 

determinada pelo roteiro. Na era digital isso é feito em mesas de edição, sem o ato 

físico da união entre pedaços de filmes. Porém o papel do montador não se restringe 

a esse processo de unir pedaços do filme. A montagem envolve criação e é ela que 

determinará a poética narrativa do filme. Segundo Setaro (2010, p. 148), a montagem 

“é o elemento mais específico da linguagem cinematográfica”. 

A montagem é considerada uma técnica cinematográfica capaz de transformar 

um filme em obra de Arte. Muitos filmes dos primórdios do Cinema foram produzidos 

com um único plano, o que não exigia uma montagem. A partir dos filmes de David 

Wark Griffith, em especial, os filmes passaram a utilizar o processo de montagem para 

dar dramaticidade à narrativa. O filme que, inicialmente, mais chamou a atenção por 

sua montagem e seu diretor passou a ser uma referência para a linguagem 

cinematográfica foi O Encouraçado Potemkin (Bronensets Potemkin – 1925 – União 

Soviética), de Sergei Eisenstein, com sua famosa cena da escadaria de Odessa.  

O filme é sobre a revolta de um grupo de marinheiros contra a tirania dos oficiais 

do navio russo Potemkin, ocorrido em 1905. Após a morte do líder dos marinheiros, o 

povo de Odessa, cidade da Ucrânia, vela o corpo do marinheiro como um grande 

herói. Isso causa insegurança nos líderes políticos da cidade que enviam tropas 

armadas para dissipar a multidão. O massacre ocorre então, na grande escadaria que 

dá acesso do porto à cidade. Na época em que Eisenstein filmou, a escadaria tinha 

200 degraus e uma extensão de 142m, que iniciava com degraus de 12m de largura 

e terminava em degraus de 21m. Além da violência explicita do massacre, no qual 

crianças são assassinadas pela tropa policial, a cena ganhou destaque mundial por 

utilizar de forma pioneira o recurso da montagem cinematográfica.  
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Para tanto o diretor alternou quadros que mostravam a tropa em marcha 

descendo a escada, no próximo quadro apareciam pessoas disparando armas para 

baixo. O quadro seguinte já apresentava a imagem de uma mulher gritando de dor, 

sofrendo com algo. Na sequencia dessas três cenas podemos entender a proposta da 

montagem, que é a de expressar emoções a partir de uma sequência de imagens. 

Segundo Massarani (2016, s.p.), 

 

A Teoria da Montagem, [...], defende basicamente que a justaposição de uma 
imagem com outra provoca um conflito cujo resultado é uma terceira ideia 
distinta, que acaba sendo maior que a soma individual de suas partes 
(processo da dialética). A montagem já havia sido usada em filmes 
americanos, principalmente do diretor D.W. Griffith, só que vai alcançar um 
nível de aplicação altamente elevado com os soviéticos, se tornando um dos 
pilares do cinema e da continuidade narrativa até hoje. A Teoria da Montagem 
visa manipular claramente a emoção e o sentimento do público através 
dessas imagens alternadas, buscando controlar o que a audiência sente.  

 

 O grande pioneiro do Cinema russo, que desenvolveu as primeiras teorias 

sobre a técnica da montagem, foi Lev Kulechov (1899 – 1970), um diretor que iniciou 

sua vida no cinema pintando painéis de fundo para cenários de filmes. Kulechov 

desenvolveu uma das primeiras teorias sobre o Cinema e também uma das mais 

importantes: o efeito Kulechov. Ele fez tomadas do rosto de um ator, de um prato de 

sopa, de uma porta de prisão e uma cena romântica. Apresentou essas imagens ao 

público numa sequencia, na qual apresentava o ator seguido de uma das imagens 

descritas. Kulechov observou que a reação do público ou a sua sensação em relação 

á figura do ator, variava conforme a figura que vinha a seguir. Assim a plateia julgava 

que o personagem, representado pelo ator tinha fome, quando a imagem seguinte ao 

seu rosto era a do prato de sopa; que ele ansiava por liberdade quando a imagem 

seguinte ao seu rosto era a da porta da prisão e assim por diante. Com isso Kulechov 

deduz que a plateia reagirá às imagens da tela, conforme a sequencia que será 

apresentada. Segundo Saraiva (2006, p. 117), 

 

O principal objetivo de Kulechov era envolver o espectador numa narração 
vertiginosa, que o tomasse completamente e conduzisse sua emoção e seu 
entendimento aos fins planejados – como no emblemático Mr. West no país 
dos bolcheviques (1924), uma propaganda soviética na forma de aventura de 
um ocidental na URSS. 

  

A montagem faz parte do processo criativo da produção cinematográfica, 

manipulando o tempo e o espaço aos olhos do espectador e induzindo-o a uma 
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percepção estética da obra. Apesar de ser uma etapa da pós produção, a montagem 

é planejada nas fases de pré produção e produção, pois isso permite ao montador 

realizar a montagem a partir de um storyboard ou do próprio roteiro. É classificada em 

três principais categorias: 1) montagem rítmica; 2) montagem intelectual ou ideológica; 

3) montagem narrativa.  

O mérito de muitos filmes está exatamente no ritmo dado pela montagem. 

Segundo Setaro (2010, p. 148), o ritmo no cinema é “resultado do movimento das 

imagens entre si e da convergência entre o movimento da atenção do espectador e o 

das imagens”. Tomando como referência o que Setaro coloca, podemos perceber que 

a relação entre a sequência de imagens apresentadas e a postura que o espectador 

assume diante destas imagens, está diretamente ligada ao processo de montagem de 

um filme. É papel da montagem enfatizar um gesto, uma palavra ou mesmo um 

cenário ou um figurino e isso determinará o ritmo de um filme ou mesmo de parte dele. 

Ainda, segundo o mesmo autor, um plano é formado por momentos de altas e de 

baixas atenções do espectador, as quais devidamente proporcionadas na montagem 

imprimem ao filme um ritmo agradável. Um filme que apresente, predominantemente, 

cenas que levam a uma atenção máxima, podem se tornar por demais excitantes e 

exaurir o espectador, assim como o contrário, pode cansar e trazer monotonia ao 

espectador. “É do ritmo que a obra cinematográfica extrai sua ordem e sua proporção, 

sem o que não teria ela as características de uma obra de arte” (SETARO, 2010, p. 

149). 

Uma sequência de planos curtos num filme dá ao espectador sensações de 

dinamismo, nervosismo, histeria, euforia; enquanto uma sequência de planos longos 

pode proporcionar sensações de tristeza, tédio, sensualidade, entre outras. É a 

montagem, associada à mise-en-scéne, que irá definir a carga emocional do filme ou 

de partes dele. A cena de um duelo num western, por exemplo, pode alternar planos 

curtos e longos a fim de dar dramaticidade e equilíbrio à cena. 

A montagem Intelectual ou Ideológica é aquela na qual a sequência de planos 

tem por objetivo principal estabelecer um ponto de vista, uma emoção ou mesmo uma 

ideologia. Na concepção de Sergei Eisenstein, a justaposição de dois planos faz 

nascer um novo conceito, uma nova ideia ou uma nova qualidade, algo que não existia 

nos planos antes da justaposição. Para que isto aconteça, ou seja, uma nova ideia 

surja, há que se ter uma relação harmoniosa entre um plano e outro plano, 

evidenciando algo que só possa ser percebido após a montagem. 
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Esse tipo de montagem irá “criar ou evidenciar relações puramente intelectuais, 

conceituais, de valor simbólico: relações de tempo, de lugar, de causa, e de 

consequência.” (SETARO, 2010, p. 152). Ao contrário da Montagem Rítmica que tem 

por função estabelecer um ritmo para a narrativa, a Montagem Intelectual ou 

Ideológica se torna fundamental em filmes que precisam estabelecer um significado, 

não na mise-en-scéne, mas na relação entre imagens distintas, como se a ideia que 

está incutida num personagem fosse expressa pela apresentação de uma imagem 

desligada do contexto da mise-en-scéne. Por exemplo, uma cena em que homens 

bebam e comam grotescamente, seguida da cena de porcos comendo num chiqueiro. 

Após o espectador ver essa sequência, irá elaborar em sua mente um conceito que 

se forma a partir da justaposição das duas imagens. Aqui trazemos um exemplo 

descontextualizado de uma narrativa fílmica, com a simples função de ilustrar as 

possibilidades da montagem. Importantes diretores como Michelangelo Antonioni 

(1912 – 2007) e Wim Wenders (1945), foram mestres no uso da Montagem Intelectual 

ou Ideológica. 

A Montagem Narrativa é a mais comum no Cinema e tem como função 

primordial descrever uma ação, a partir de diversos planos colocados em sequência. 

Numa narrativa, o tempo é elemento primordial para o entendimento do que se quer 

narrar, pois geralmente a apresentação de fatos ou acontecimentos segue uma ordem 

cronológica. Tratando-se da narrativa fílmica, uma Montagem Narrativa pode ser 

Linear, quando obedece a uma ordem lógica e cronológica. Em geral os filmes 

clássicos, os westerns, os filmes de guerra, apresentam este tipo de montagem, pois 

é mais comum e de fácil aceitação pelo público. Segundo Setaro, esse tipo de 

montagem “é importante e funcional para o sucesso do discurso narrativo” (2010, p. 

155). 

Quando um filme utiliza-se de uma narrativa em que a ordem cronológica é 

interrompida para se voltar ao passado, trazendo para o presente da narrativa fílmica, 

o passado ou mesmo às vezes um futuro, temos o que se chama de Montagem 

Narrativa Invertida, que como o próprio nome expressa, faz uma inversão temporal. 

Exemplo clássico deste tipo de montagem é representado pela obra de Orson Welles, 

Cidadão Kane (Citizen Kane – 1941 – USA), na qual a vida do personagem principal 

é contada a partir de flashbacks. 

Na Montagem Narrativa Alternada duas ou mais ações são apresentadas 

alternadamente, porém num mesmo contexto cênico, como por exemplo, a discussão 
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entre duas pessoas ou uma perseguição como em Operação França (The French 

Connection – 1971 – USA), de William Friedkin. Assim a Montagem Alternada, 

apresenta imagens de ações que ocorrem simultaneamente. Esse tipo de montagem 

provoca no espectador intensas emoções ligadas a aventuras e suspense.  

Já a Montagem Narrativa Paralela traz uma sequência de planos que se 

aproximam simbolicamente de diferentes ações que sugerem uma significação a partir 

da justaposição dos quadros. Aqui, tanto o tempo como o espaço das ações podem 

ser diferentes, porém os planos estão interligados por uma temática, por um 

significado ou por uma representação, o que ficará claro para o espectador na medida 

em que a narrativa avance. A diferença entre a Montagem Narrativa Alternada e a 

Montagem Narrativa Paralela está na intenção que o editor ou montador tem quando 

usa cenas alternadas para gerar emoções no espectador ou quando usa cenas 

paralelas para atribuir um significado, que não aquele explícito pela imagem. 

 

3.3.4  Som 

 

 O Cinema surge como um registro da imagem em movimento, uma imagem 

desvinculada do som que os elementos que a compõem  produziriam se ela fosse real 

e não virtual. O som que acompanhou a projeção dos irmãos Lumière foi o das 

pessoas conversando, dos talheres e xícaras do café sendo manuseados e de um 

piano ao fundo, provavelmente executando uma música que ninguém sabia qual era. 

Como disse a neta de Georges Méliès, Madeleine Malthête-Méliès, no filme O Mundo 

Mágico de Georges Méliès (La Magie Méliès – 2005 – França), dirigido por Jacques 

Mény, o Cinema foi mudo, mas nunca silencioso. Ela ainda complementa, dizendo 

das três importantes figuras do Cinema em seus primórdios: o projecionista, que 

virava, manualmente, a manivela que rodava os filmes, contando o número de 

quadros por minuto; o apresentador, que interagia com a plateia relatando partes do 

filme e o pianista, que fazia a trilha sonora do filme, muitas vezes improvisando os 

sons e as músicas. Essa estrutura descrita por Madeleine se aplicou aos filmes das 

primeiras fases do cinema. 

 Com o surgimento dos discos e vitrolas em 1910, as trilhas sonoras dos filmes, 

passaram a ser executados por esses equipamentos, dispensando a presença de um 

pianista em cada exibição. Os exibidores começam a apresentar filmes que passam 

a ser apresentados com som sincronizado, porém num processo rústico de ativar ao 
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mesmo tempo a projeção do filme e a rotação do disco. Segundo Klachquin (2010, 

s.p.), em 1915, é criado o sistema Vitaphone, no qual “o sincronismo se conseguia 

mecanicamente, já que o motor acionava tanto o projetor quanto o prato do disco. 

Dessa forma, mecanicamente, através de engrenagens, conseguia-se que os dois 

rodassem juntos”. É claro que a trilha sonora ficava restrita às músicas escritas ou 

adaptadas para os filmes e não aos sons que faziam parte da mise-en-scéne. 

Problemas comuns para época, durante uma projeção, como o rompimento da 

película, geravam transtornos, pois a música continuava a tocar, enquanto o filme era 

consertado ou substituído e mesmo quando interrompido pelo responsável, o seu 

retorno era colocado de forma imprecisa. Assim a trilha sonora desses filmes não era 

integrada à narrativa fílmica.  

 Pelo fato do Cinema ser uma arte essencialmente visual e nascer desvinculado 

do som, a inserção sonora teve seu início de forma rudimentar e secundária no 

universo fílmico, muito mais por limitações de ordem técnica, do que uma concepção 

artística ou de linguagem. Apesar que desde a década de 1910 muitos filmes 

contassem com o sistema Vitaphone, somente em 1927 a Warner Bros produziria o 

primeiro filme considerado falado, pois tinha o som integrado às imagens. O filme foi 

O Cantor de Jazz (The Jazz Singer – 1927 – USA), com direção de Alan Crosland. 

Apenas 20 minutos do filme, que tinha duração de 88 minutos, apresenta uma 

sequência de falas. O restante do filme é composto por cenas mudas com gravações 

musicais orquestradas. A cena de Al Jolson cantando My Mammy ficou eternizada 

como o marco do início do Cinema falado. 

 Vários foram os ajustes necessários para que o Cinema pudesse falar: das 

adaptações técnicas ao elenco dos filmes. Muitos atores até então consagrados no 

Cinema mudo acabaram por se aposentar com o advento do som, pois suas vozes 

eram inadequadas para esse novo tipo de filme. Muitas vezes o galã romântico não 

tinha uma voz condizente com sua imagem na tela. Mesmo alguns diretores foram 

resistentes ao som e à fala em seus filmes, como o caso de Charles Chaplin que em 

plena era do Cinema falado realizou duas grandes obras silenciosas: Luzes da Cidade 

(City Lights – 1931 – USA) e Tempos Modernos (Modern Times – 1936 – USA). As 

próprias películas tiveram que sofrer adaptações em seus formatos para suportar a 

gravação do som, assim como as salas exibidoras, os cinemas, tiveram que ser 

adaptadas para receber filmes sonoros. 
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 Nos estúdios os novos equipamentos de gravação sonora exigiram várias 

adaptações. As câmeras tiveram que ser colocadas em cabines com isolamento 

acústico para evitar que o som de seus motores fosse captado pelos microfones. Os 

próprios microfones tinham que ser camuflados nos cenários, pois além de serem 

volumosos, não podiam ser movimentados com frequência, limitando inclusive a 

mobilidade dos atores nas cenas. Segundo Bordwell e Thompson (2013), o ingresso 

do som no Cinema, acabou por trazer aos novos filmes, agora falados, uma limitação 

da mise-en-scéne, que os aproximava da visualidade de peças de teatro.  

 Com o advento do som, um novo gênero fílmico surgiu e se tornou marca 

registrada do cinema norte americano em especial: o musical. Instituiu novos padrões 

estéticos e trouxe para as telas do Cinema nomes e obras do teatro musicado e da 

Ópera. Os musicais estabeleceram até mesmo conceitos ligados à cinematografia, 

como os planos e enquadramentos, agora adaptados para registrar um número 

coreográfico ou uma composição musical que não poderia sofrer cortes.  

 Inicialmente o uso do som no Cinema esteve associado aos diálogos entre os 

personagens de uma cena e a música que servia de fundo para a cena, até mesmo 

em função das dificuldades com o manuseio dos equipamentos dentro dos estúdios. 

Com o domínio crescente no uso das tecnologias do som, o Cinema passou a utilizar 

a trilha sonora, que envolve todo tipo de som produzido no filme, de forma tão 

contundente quanto a própria trilha visual. O som do abrir de uma porta, de passos 

apressados ou de um carro em alta velocidade, passou a ter uma importância tão 

grande quanto os próprios diálogos na narrativa fílmica. O próprio silêncio passa agora 

a desempenhar uma nova função, a qual poderíamos chamar de o som do silêncio. 

Segundo Bordwell e Thompson (2013, p. 412), “uma passagem silenciosa em um filme 

pode criar uma tensão quase insuportável, forçando o espectador a concentrar-se na 

tela.” 

Em 1928 a academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, 

atribuiu um premio especial a Warner Bros, pela produção de O Cantor de Jazz e a 

partir de 1930, com o advento do som, em boa parte das produções, passou a premiar, 

inicialmente, os departamentos de som dos estúdios pelo uso do som em seus filmes 

e não um filme especificamente, o que faria somente a partir de 1933. Em 1934 passa 

a premiar também as categorias de Música e Canção. A partir de 1940 são atribuídos 

prêmios de Efeitos Especiais, tanto visuais, quanto sonoros, para um mesmo filme e 

em 1963 essas categoria passam a ser premiadas separadamente. Em 1981, com o 
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filme Os Caçadores da Arca Perdida (Raiders of the Lost Ark – 1981 – USA), de 

Steven Spielberg, a Academia instituiu a categoria Montagem de Efeitos Sonoros, que 

mais tarde passou a se chamar apenas Montagem de Som.   

Atualmente as categorias de Som e Montagem de Som chamam-se, 

respectivamente Edição de Som e Mixagem de Som. Além dessas categorias, a 

Academia, desde a década de 1930, reconheceu o trabalho de técnicos, engenheiros 

e pesquisadores com os chamados prêmios técnicos e científicos, que desenvolveram 

pesquisas e instrumentos, tais como microfones, amplificadores, gravadores, 

softwares, entre outros. Esse percurso pela trajetória da premiação feita pela 

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nos permite perceber como o 

elemento Som, tomou dimensões importantes na narrativa fílmica, na construção de 

uma obra cinematográfica.  

 O filme sonoro apresenta os mesmos aspectos sonoros que uma composição 

musical, a partir dos elementos fundamentais do som: volume, altura e timbre. O 

volume em um filme pode ser percebido quando numa cena, por exemplo, temos uma 

rua muito barulhenta e na sequência dois personagens se encontram. Para que o 

diálogo entre eles tome conta da cena, o volume do barulho da rua diminui. Ainda 

podemos tomar como exemplo o som difuso que um personagem ouve e que 

conforme ele vai se aproximando do local de onde emana o som, esse se torna maior.  

 A altura é uma qualidade fisiológica do som, associada à frequência, que faz 

com que um som seja agudo ou grave e que num filme nos permite distinguir uma 

música de um conjunto de ruídos (BORDWELL, THOMPSON, 2013). O espectador 

ouve uma mistura de sons que envolvem uma música e outros sons, porém ele 

consegue diferenciar a música dos demais sons. O que lhe permite isso é altura do 

som, que no caso da música é diferenciado. Já o timbre se refere à qualidade tonal 

de um som. Assim podemos ouvir (sem ver a imagem) um personagem que tem, por 

exemplo, uma voz anasalada. Ao ouvirmos essa voz novamente, numa cena que 

envolva mais personagens, o que nos permite identifica-lo é justamente o timbre de 

sua voz. Esses três elementos, volume, altura e timbre se integram definindo o que 

podemos chamar textura sônica de um filme. O som que caracteriza um filme. 

 A manifestação sonora em uma obra cinematográfica pode ocorrer de três 

formas: pela fala, expressa em geral, pelos diálogos ou monólogos dos personagens; 

pela música, diegética ou não, dependendo se a composição musical está inserida na 

ação ou compõe um fundo musical para essa ação; pelos efeitos sonoros, que 
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poderíamos dizer que é tudo aquilo que não seja fala ou música, mas que se expressa 

pelo som, como o som da quebra de um vidro ou de uma porta se abrindo. Um 

exemplo interessante sobre o uso dos sons está no famoso grito de Tarzan, o 

personagem de Edgar Rice Burroughs, adaptado para as telas. Tarzan se comunica 

com os animais da selva por meio de um grito, um grito que na realidade não existia, 

pois foi criado em um estúdio pelo sonoplasta e diretor de som da Metro Goldwyn 

Mayer, Douglas Shearer (1899 – 1971), que de 1928 a 1955, produziu sons para mais 

de 930 filmes, entre eles grande sucessos de bilheteria como O Mágico de Oz (The 

Wizard of Oz – 1939 – USA) de Victor Fleming e Núpcias de Escândalo (The 

Philadelphia Story – 1940 – USA) de George Cukor. O famoso grito apareceu pela 

primeira vez no filme Tarzan, o Homem Macaco (Tarzan the Ape Man – 1932 – USA) 

de W. S. Van Dyke e foi produzido para o ator e ex campeão olímpico Johnny 

Weissmuller (1904 – 1984) , que praticamente conseguia reproduzi-lo.  

 Uma trilha sonora tem um papel tão importante quanto a trilha visual em um 

filme e sua concepção se dá a partir de elementos do roteiro do filme, ou seja, ela 

pode ser concebida antes mesmo das imagens. O som, enquanto uma técnica 

cinematográfica tem como função orientar a atenção do espectador dentro da 

narrativa fílmica. Assim suas formas de manifestação, fala, música e efeitos sonoros, 

devem atuar de forma harmônica dentro de um filme. Segundo Bordwell e Thompson 

(2013, p.417), 

 

O diálogo como transmissor de informações da história, geralmente é 
gravado e reproduzido com vistas ao máximo de clareza. Falas importantes 
não devem ter de competir com música ou ruído de fundo. Os efeitos sonoros 
são menos importantes. Eles fornecem uma percepção geral de um ambiente 
realista e raramente são percebidos; se estivessem ausentes, porém, o 
silêncio seria a distração. A música geralmente também se subordina ao 
diálogo, entrando durante pausas na conversação ou efeitos. O diálogo nem 
sempre é o mais importante, porém. Os efeitos sonoros geralmente são 
centrais para as sequências de ação, enquanto a música pode dominar as 
cenas de dança, as sequências transicionais ou os momentos carregados de 
emoção e sem diálogo.  

 

 Muitos filmes se tornaram famosos por suas músicas tema e em alguns casos, 

a música foi o único bom motivo para se assistir ao filme, porém alguns conseguiram 

unificar a qualidade técnica visual e sonora, através das músicas que fizeram parte de 

sua composição. Três obras merecem destaque pelo uso hábil da música. O filme 

Fantasia (Fantasy – 1940 – USA) de Walt Disney apresentava uma série de 

animações, conduzidas por músicas clássicas de compositores como Bach, Schubert, 
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Tchaikovsky, Stravinsky, Beethoven, entre outros. O filme foi o primeiro longa 

metragem apresentado com som estéreo e que utilizava uma trilha sonora adaptada 

de grandes composições clássicas. Em 1968, Stanley Kubrick (1928 – 1999) produziu 

e dirigiu 2001: Uma Odisseia no Espaço (2001: A Space Odyssey – 1968 – USA), um 

filme que marcou a produção da ficção científica, inovando em diferentes aspectos da 

cinematografia e também no uso da música. Ao substituir diálogos e efeitos sonoros 

pela valsa Danúbio Azul de Johann Strauss e utilizar o poema sinfônico Also Sprach 

Zarathustra, composto em 1896 por Richard Strauss, para introduzir a narrativa, 

Kubrick fazia um uso inédito da música no Cinema. 

 Outro exemplo que merece destaque no uso da música é o filme Domésticas 

(2001 – Brasil), de Fernando Meirelles e Nando Olival. As músicas que compõe a trilha 

sonora representam o universo romântico e sonhador das personagens, substituindo, 

em vários momentos a função dos diálogos e narrações na história das domésticas 

do filme. Músicas famosas das rádios AM dos anos 70 são inseridas na narrativa 

fílmica compondo o universo brega da trama. 

 O som, assim como a cor, não foi um elemento que esteve presente nos filmes 

desde o início de suas produções, pelo menos não da forma como o incorporamos no 

conceito atual de Cinema. Para Bordwell e Thompson (2013, p. 426), 

 

a maneira como o som se relaciona com outros elementos do filme confere-
lhe novas dimensões. Primeiro porque o som ocupa uma duração, ele tem 
um ritmo. Segundo, o som pode relacionar-se com sua fonte percebida com 
maior ou menor fidelidade. Terceiro, o som comunica uma percepção das 
condições espaciais em que ocorre. E, quarto, o som se relaciona com 
eventos visuais que têm lugar em um tempo específico, e essa relação dá a 
ele uma dimensão temporal. Essas categorias revelam que o som em um 
filme oferece muitas possibilidades criativas ao cineasta.  

 

 Quanto à dimensão ritmo, o som tem uma batida própria, um tempo que alterna, 

batidas mais fortes e mais fracas. Podemos perceber o ritmo nos galopes no cavalo 

do herói em marcha ou no som das metralhadoras num filme de gângsteres, assim 

como nas falas dos personagens. Em muitas cenas o ritmo das falas se acelera para 

dar à narrativa sensações de maior ou menor dramaticidade ou comicidade. Uma cena 

de um filme, ao ser editada, terá um ritmo visual e também sonoro. Os ritmos visual e 

sonoro podem aparecer num filme de forma coordenada, quando a mise-en-scéne e 

o som estão ajustados como uma coreografia ou ainda podem surgir de forma díspar, 

quando por exemplo, apresenta imagens pesadas, lentas, acompanhadas de músicas 

leves, ágeis, rápidas. 
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 A fidelidade do som no Cinema está associada à fonte que gera o som. Quando 

vemos a cena de dois carros se chocando, esperamos ouvir o som estridente do 

impacto que um carro causará no outro, o barulho provocado pela quebra dos vidros 

resistentes do para-brisas ou dos faróis e o amassar da lataria dos carros. Se em vez 

disso ouvirmos, por exemplo, o som de um telefone tocando, dizemos que há uma 

disparidade entre som e imagem, pois o som que ouvimos não é fiel à fonte que o 

originou. O uso do som infiel à fonte pode ter um efeito estético muito positivo para a 

cena, pois o telefone tocando que ouvimos poderia ser o de alguém ligando para dar 

a notícia do acidente. Nesse caso a falta de fidelidade do som se configura numa 

proposta estética diferenciada para a cena.  

 Quando assistimos a versão de O Homem que Sabia Demais (The man who 

knew too much – 1956 – USA), de Alfred Hitchcock, em que Doris Day canta a canção 

Que sera, sera, para encontrar o filho sequestrado, temos o caso da música, ou som, 

que faz parte do mundo da história contada pelo filme. A música, neste caso, não vem 

de uma fonte externa ao filme, não é um fundo musical para mise-en-scéne. Ela é 

parte integrante da ação ali descrita. Nesse caso diz-se que o som é um diegético, ou 

seja, “tem sua fonte no mundo da história” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 431). 

O som aqui, nos dá a noção de espaço, pois revela de onde vem sua origem, sua 

fonte, ou seja, assume uma dimensão espacial. No caso de um filme como 2001: uma 

odisseia no espaço, a marcante cena que tem por fundo musical a valsa Danúbio Azul, 

não é um som diegético, pois sabemos que a música não vem do espaço do filme, da 

cena. Assim como a música assume, nesses exemplos, uma dimensão espacial, 

qualquer efeito sonoro pode nos apresentar o espaço físico da narrativa, indicando e 

descrevendo lugares e situações.  

 Bordwell e Thompson (2013), destacam ainda a possibilidade da criação de 

uma perspectiva sonora no som diegético, produzida a partir de uma distribuição 

espacial do som, criando-se uma profundidade e um volume, análogos aos obtidos na 

perspectiva visual. Assim como na perspectiva imagética, a perspectiva sonora tem 

como função primordial, criar a sensação de espacialidade na tela, a sensação de 

realidade. Isto é feito tanto na filmagem das cenas, quanto na projeção dos filmes. 

Quando assistimos a uma cena de um filme e temos a sensação de que um efeito 

sonoro ou mesmo uma música, vem de um determinado ponto, temos uma percepção 

de tridimensionalidade, pois conseguimos estabelecer, analogamente, aquilo que na 

representação visual chamamos de ponto de fuga. Isso pode ser conseguido a partir 
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do próprio volume do som, pois um volume mais alto pode indicar proximidade, assim 

como um mais baixo pode indicar distanciamento. 

Já na exibição de um filme, as salas de projeção têm equipamentos que 

distribuem o som de forma a criar a sensação de perspectiva, com a instalação de 

alto-falantes posicionados em pontos estratégicos. Essa configuração dos alto-

falantes e mesas de múltiplos canais de distribuição do som criam um ambiente 

sonoro tridimensional nos cinemas, dando ao som uma importância tão grande na 

narrativa fílmica, quanto as imagens. É claro que nem todo filme é concebido e 

produzido para que o som tenha esse destaque, pois isto ligado à concepção artística 

do filme e também ao orçamento do mesmo. 

Quanto à dimensão temporal do som, esta se relaciona com a sincronização 

entre som e imagem. Ainda que pensemos que o Cinema só se utilizou de sons e 

imagens sincronizados, alguns filmes utilizaram da assincronia entre som e imagem, 

para produzir diferentes efeitos. Quando o som não estava integrado às películas dos 

filmes e sim gravado em discos que eram colocados simultaneamente à projeção, a 

assincronia gerada por problemas de ordem técnica foi muito comum.  

Quando num filme, o som ocorre ao mesmo que a imagem, por exemplo, no 

diálogo entre dois personagens, ele é chamado de som simultâneo. Fala e ação 

ocorrem no mesmo tempo da história. Ainda é possível que o som aconteça anterior 

ou posterior à imagem que estamos vendo na cena, nesse caso temos um som não 

simultâneo. Podemos ter duas situações distintas: som no presente e a imagem no 

passado, ou o som no passado e a imagem no presente. Quando temos num filme, 

um som do passado com imagens no presente, temos um flashback sonoro, comum 

em muitos filmes. Geralmente temos um personagem recordando falas anteriores à 

cena. Quando temos um som no presente com imagens do passado, temos um 

flashback visual.    

 

3.3.5  A Formação de um Estilo Fílmico 

 

 A mise-en-scéne, a cinematografia, a montagem e o som, são técnicas que 

interagem entre si, criando aquilo que podemos chamar de estilo de uma produção, 

ou melhor ainda, o estilo de um cineasta. Esta interação entre as técnicas institui 

certos padrões estilísticos, que vão caracterizar a obra de um diretor. Assim como 

conseguimos, muitas vezes, identificar uma pintura de VanGogh ou de Picasso, por 
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sua maneira de pintar, por seu estilo, também o fazemos no Cinema, reconhecendo 

traços comuns nos filmes de John Ford, Akira Kurosawa, Glauber Rocha ou Pedro 

Almodóvar.  

 A regularidade de como operam com as técnicas cinematográficas, acaba por 

caracterizar a obra de um diretor de Cinema. Isso pode caracterizar a obra de um 

cineasta ou agrupar filmes que tenham diretores, países, origens diferentes, mas que 

tenham estilos semelhantes. Os filmes realizados na Itália, no período pós Segunda 

Guerra Mundial, com um estilo semidocumental, de baixo orçamento, abordando 

temas sociais, com iluminação natural e uso de não atores (BERGAN, 2010), 

pertencem ao Movimento Neorrealista do Cinema, pois estão vinculados a um período 

histórico. Porém, um filme realizado nos dias de hoje, com essas características, não 

pertence ao Movimento Neorrealista, mas apresenta um Estilo Neorrealista de 

Cinema. Para Bordwell e Thompson (2013, p.476), 

 

O estilo [...], é o uso de um padrão de técnicas ao longo do filme. Qualquer 
filme tende a se valer de opções técnicas específicas ao criar o seu estilo, e 
estas são escolhidas pelo cineasta, dentro das limitações das circunstâncias 
históricas. Também podemos ampliar o termo estilo para descrever o uso 
característico de técnicas de um cineasta individual ou de um grupo de 
cineastas. O espectador pode não perceber conscientemente o estilo do 
filme, mas este, não obstante, contribui para a sua experiência do filme.  

 

  

 A importância do estilo em uma obra cinematográfica está diretamente 

vinculada à qualidade técnica desta e nas opções que o diretor faz em relação à forma 

como irá conduzir o filme, desde a direção dos atores até a escolha de equipamentos 

para a captação da imagem. Há de sempre se pensar que o Cinema é uma obra 

dinâmica em relação à dimensão temporal e consequentemente ao uso das técnicas 

que um período histórico oferece ou exige. A montagem ou edição que era um 

processo artesanal, hoje é feita digitalmente e mesmo a interpretação de um grande 

ator dos anos 40, pode não ser bem recebida pelas plateias de hoje. Isto equivale a 

dizer que o estilo no Cinema está vinculado aos processos de produção, recepção e 

mesmo distribuição e que estes, por sua vez, estão inseridos em contextos históricos, 

sociais, econômicos e culturais. Assim o Cinema apresentou e continuará a 

apresentar diretores que criam gêneros e estabelecem estilos, como é o caso de 

Alfred Hitchcock.  
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A obra de Alfred Hitchcock (1899 – 1980), como diretor, composta por um total 

de 67 filmes, incluindo alguns filmes para a televisão, é conhecida e reconhecida como 

referência aos filmes de suspense, ou seja, Hitchcock criou um conceito de suspense 

no Cinema, tendo em Psicose (Psycho – 1960 – USA), o seu ápice. Seus filmes tinham 

certas marcas que iam desde a escolha de grandes estrelas para protagonistas 

(James Stewart, Cary Grant, Ingrid Bergman, Grace Kelly, entre outros), até a 

composição da trilha sonora marcante. Seu estilo era inconfundível e se fazia presente 

nos enquadramentos e movimentos da câmera, na montagem e no uso hábil do som, 

além da inserção de sua própria imagem em seus filmes. Hitchcock estabeleceu no 

Cinema um tipo de estilo que provocava a participação do espectador junto à narrativa 

do filme, quase comprometendo-o à retornar ao Cinema para ver o seu próximo filme.  

 

3.4  A FORMA FÍLMICA 

 

 A Forma é um dos elementos básicos em qualquer informação visual, 

constituinte da estrutura de uma obra visual. Segundo Dondis (1997), “os elementos 

visuais constituem a substância básica daquilo que vemos, e seu número é reduzido: 

o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o 

movimento” (1997, p.51). 

 A Forma materializa a obra, dá à ela contornos e limites e ao mesmo tempo é 

o elemento responsável por criar um vínculo entre a obra e o espectador. No campo 

cinematográfico, Bordwell e Thompson, definem a forma fílmica, num sentido mais 

amplo, como “o sistema geral de relações que percebemos entre os elementos do 

filme todo” (2013, p. 111). Isto significa pensar a forma de um filme a partir de sua 

narrativa, sua cor, seus enquadramentos, sua edição, sua trilha sonora e como esses 

elementos se relacionam dando sentido para o espectador. Não há obra de arte sem 

um espectador, sem um público.  

 Os elementos de uma produção cinematográfica não são colocados 

aleatoriamente na tela ou na película. São processados de forma sistemática, 

constituindo uma relação entre os elementos e percebida pelo espectador. Quando 

assistimos a um filme, independente de nosso conhecimento sobre a linguagem 

cinematográfica, relacionamos, por exemplo o som ao gênero do filme, o uso da cor à 

narrativa e assim por diante. O filme se constitui num sistema e dentro desse sistema, 

dois princípios de organização se fazem presentes: um princípio narrativo e um 
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princípio estilístico. É a partir desses princípios que apreciamos um filme, ou seja, 

levamos em conta que ele nos apresenta uma história, nos narra uma situação e que 

essa história nos é apresentada de acordo com uma série de elementos que irão 

constituir um estilo de filme. Num filme uma narrativa se desenvolve dentro um padrão 

estilístico. Todo filme possui um padrão geral de relações entre os elementos que o 

compõe. Esse padrão determina a forma de um filme. 

 Para Bordwell e Thompson (2013, p. 112), “se a forma é o sistema total que o 

espectador atribui ao filme, não existe algo interno ou externo”. Quando os autores 

fazem esta afirmação, estão se referindo à relação entre forma e conteúdo, pois 

consideram que no cinema forma e conteúdo não estão desvinculados, não são 

elementos que podem ser distinguidos. O conteúdo está na própria forma de fazer o 

filme. No cinema a forma guia a percepção do espectador, assim não se pode 

distinguir forma e conteúdo. 

 A forma numa produção cinematográfica é que irá conduzir o nosso olhar e, 

muitas vezes, pode alterar o nosso modo de ver. Quando Orson Welles produziu 

Cidadão Kane, suas inovações na maneira de filmar, enquadrar e dirigir o filme 

estabeleceram novos padrões de representação fílmica e consequentemente uma 

nova concepção de Cinema surgiu. Da mesma forma Sergei Eisenstein ao produzir o 

Encouraçado Potemkin, acabou por estabelecer uma nova concepção de montagem 

e com isso definindo novas maneiras de se fazer Cinema. Tanto Welles, quanto 

Eisenstein estabeleceram Formas fílmicas. 

 A Forma fílmica está relacionada também às expectativas que temos em 

relação à narrativa do filme, à forma como uma cena desencadeia em nós a espera 

da próxima cena. Quando assistimos a um filme de Alfred Hitchcock, sempre 

esperamos que o próximo quadro nos surpreenda ou nos revele algo que encaminhe 

para o fim do suspense. Seu filme Janela Indiscreta (Rear Window – 1954 – USA), 

nos enclausura junto ao personagem Jeff (James Stewart) e nos torna um voyeur 

durante mais de 100 minutos. A Forma fílmica utilizada por Hitchcock, para este e 

outros de seus filmes, coloca o espectador de forma ativa na narrativa do filme e o 

suspense está em, assim como o personagem Jeff, o espectador não ter certeza do 

que realmente está acontecendo na trama. 

 Convenções estabelecidas pelo Cinema desde o seu surgimento, também 

acabaram por determinar a Forma fílmica. Assim, ao assistirmos um filme policial, 

aguardamos cenas de perseguição que nos empolguem; ao assistirmos um drama, 
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esperamos por situações vividas pelos personagens que nos emocionem. As 

convenções estabelecidas por gêneros como o drama ou o filme de ação, acabam por 

definir a Forma desses filmes, sem, é claro, tirar do diretor a possibilidade de fazer um 

filme policial ou de ação que não tenha uma perseguição de carros guiados pelo herói 

e pelos bandidos. 

 

Toda arte estilizada, desde a ópera, o balé e a mímica até as comédias 
vulgares, depende da vontade do público de suspender as leis da experiência 
ordinária e aceitar convenções específicas. Simplesmente não faz sentido 
insistir que tais convenções sejam irreais ou perguntar por que Tristão canta 
para Isolda ou por que Buster Keaton não sorri. No geral, as experiências 
anteriores mais relevantes para a percepção da forma não são as da vida 
cotidiana e sim encontros anteriores com obras que apresentam convenções 
semelhantes. (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 117). 

 

 

 As convenções no Cinema foram criadas a partir dos gêneros cinematográficos 

(ação, aventura, comédia, por exemplo), os quais estabeleceram formas de se 

produzir determinados filmes. Atores e atrizes também acabaram por criar 

convenções no Cinema. Assim o público sempre esperou ver John Wayne (1907 – 

1972) como o eterno cowboy, o ator Charles Chaplin (1889 -1977), como o 

personagem Carlitos e elegeu Doris Day (1922) como a eterna virgem do cinema. 

 A Forma fílmica cinematográfica é própria do Cinema e se diferencia de filmes 

produzidos para a televisão ou para o vídeo, pois o Cinema, como toda linguagem, 

tem suas especificidades, da produção à exibição. É praticamente impossível precisar 

quantos livros já foram adaptados para o Cinema, porém o que se tem visto, na 

maioria dos casos, é que leitores fiéis das obras adaptadas para o Cinema, geralmente 

tem restrições às adaptações feitas pelos cineastas. Estas restrições estão ligadas 

também à Forma, pois quando um leitor diz que o filme não condiz com o livro, está 

levando em conta que a Forma fílmica lhe retira a autonomia para construir 

visualmente os personagens, os lugares e as próprias ações que a obra literária 

descreve. Muitas vezes as adaptações acabam por suprir personagens, redefinir 

situações e não raras vezes, até mesmo modificar o final da história. Estas 

modificações estão vinculadas a fatores não exclusivamente artísticos ou estéticos, 

mas muitas vezes econômicos.  

 No filme Rebeca, a Mulher Inesquecível (Rebecca – 1940 – USA), de Alfred 

Hitchcock, adaptação do romance de Daphne du Maurier (1907 – 1989), o estúdio 

modificou a morte de Rebeca. No livro ela é assassinada pelo marido e no filme a sua 
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morte “se transforma em acidente, a fim de não carrear antipatia para o herói” 

(ALBAGLI, 2003, p. 92). A adaptação feita para o filme se justifica para não se ter 

como herói o assassino da esposa.   

 Os filmes, por serem obras essencialmente visuais, acabam por criar uma 

empatia maior entre os personagens e os espectadores, diferente da obra literária que 

mesmo proporcionando ao leitor dados que subsidiam a sua imaginação, ainda 

mantém um distanciamento entre personagens e leitores.  Muitos cineastas têm na 

adaptação uma recriação da obra, ou seja, a obra literária, ao ser transposta para o 

Cinema, irá adquirir novos sentidos, novos significados, configurando-se numa nova 

obra, agora não mais literária e sim cinematográfica. Para Ismail Xavier (2003, p.62), 

quanto às adaptações da Literatura para o Cinema,  

 

A fidelidade ao original deixa de ser o critério maior de juízo crítico, valendo 
mais a apreciação do filme como nova experiência que deve ter sua forma, e 
os sentidos nela implicados, julgados em seu próprio direito. Afinal, livro e 
filme estão distanciados no tempo; escritor e cineasta não têm exatamente a 
mesma sensibilidade e perspectiva, sendo, portanto, de esperar que a 
adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com o seu próprio 
contexto, inclusive atualizando a pauta do livro, mesmo quando o objetivo é 
a identificação com os valores nele expressos.  

  

 Muitos autores de livros adaptados para o Cinema acabaram desempenhando 

a função de roteiristas para adaptar os seus próprios escritos para o Cinema. Como 

Ismail Xavier destaca, uma adaptação transita entre dois meios distintos, não tendo o 

Cinema a proposta de uma reprodução fiel à obra literária, mesmo porque, tratando-

se de linguagens diferentes, isto seria praticamente impossível.  

 A Forma de uma obra de arte, é percebida por nós emocionalmente também. 

Quando vamos a um museu ou a uma galeria de Arte para ver uma pintura ou uma 

escultura, estabelecemos, não só com a obra, mas também com o espaço que abriga 

a obra, uma relação emocional. Da mesma forma quando vamos ao teatro ou ao 

cinema acabamos por estabelecer no tempo de duração de uma peça ou de um filme, 

uma relação com os personagens, com as situações e com os lugares onde a ação 

se passa. Para Bordwell e Thompson (2013, p. 117), “a emoção desempenha um 

papel importante na maneira como vivenciamos a forma”. 

 As reações do espectador em relação à mise-en-scéne dos interpretes de um 

filme estão vinculadas à forma que o filme assume. É a Forma fílmica que irá 

estabelecer as relações entre as emoções ali representadas. Assim como 
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estabelecemos, com a obra de arte, relações emotivas, também atribuímos à ela 

diferentes significados. “Como os sentimentos, os significados nascem da dinâmica 

da forma, eles desempenham um papel junto com outros elementos para compor um 

sistema total.” (BORDWELL, THOMPSON, 2013, p. 121). Os significados atribuídos a 

um filme, pelo espectador, se classificam em: Referencial, Explícito, Implícito e 

Sintomático.  

 

3.5  OS SIGNIFICADOS FÍLMICOS 

 

 Os Significados Referenciais são aqueles atribuídos ao filme pelo espectador 

em função de referências que a narrativa apresenta, que podem ser fatos, locais ou 

pessoas, identificáveis por quem assiste ao filme. Assim quando um norte americano 

assiste a um filme que trata da Guerra da Secessão, este assume significados 

diferenciados para ele, pois a Guerra da Secessão faz parte do processo de formação 

política dos Estados Unidos. A percepção do mesmo filme por pessoas de outros 

países pode assumir significados diferentes.  

 Todo filme tem um significado geral que permeia toda a sua narrativa. Ele é 

declarado, percebido desde o início do filme e definido pelo contexto que a narrativa 

apresenta. A esse significado chamamos de Explícito, face ao seu caráter expresso 

em toda a narrativa. Ainda que diferentes significados surjam ou se desdobrem 

durante a ação do filme, o significado Explícito será referência para todos os 

personagens, para toda a trama, formando um sistema total na relação com outros 

elementos do filme. O significado Explícito pode, na maioria das vezes, ser entendido 

como a ideia que resume o filme, levando-se em conta, porém, que o filme não se 

reduz a um único significado, mas sim se faz a partir de um sistema de relações entre 

diferentes elementos que compõem a obra cinematográfica.  

 Enquanto o significado Explícito se faz claro na narrativa fílmica, o significado 

Implícito tem um caráter mais abstrato e vai além daquilo que se revela como explícito, 

pois está associado à capacidade do espectador interpretar o filme de diferentes 

maneiras. Assim podemos pensar no significado Implícito como uma forma de 

interpretação e como tal, algo que pode sugerir, inferir, no entendimento da obra 

fílmica. Uma interpretação sobre uma obra é algo subjetivo, que pode variar de pessoa 

à pessoa, em função de fatores culturais, sociais, econômicos, históricos, entre outros.  
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 Se tomarmos como exemplo um filme como O Poderoso Chefão (The 

Godfather – 1972 – USA), de Francis Ford Coppola, podemos dizer, de forma ingênua, 

que se trata de um filme sobre máfia e gangster, mas também podemos afirmar que 

se trata de um filme sobre relações de poder, sobre uma nova forma de organização 

social, sobre a mudança da sociedade norte americana, com a influência de 

organizações mafiosas, entre outras possibilidades e desdobramentos. “Um dos 

atrativos da obra de arte é que ela nos convida a interpretá-la de várias maneiras de 

uma só vez”. (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 122). 

 As diferentes interpretações que fazemos sobre um filme ou mesmo que 

enfatizamos na narrativa fílmica, representam os diferentes significados Implícitos que 

atribuímos à obra. Na interpretação de diferentes significados sobre um filme, todos 

os elementos que o compõem interagem, assumindo valores semióticos. Os 

enquadramentos, a cor, o som, a iluminação, e outros elementos fílmicos, nos 

permitem leituras muito além daquelas expressas de forma clara ou explícita.  

 O que chamamos de significado Sintomático num filme está relacionado a um 

conjunto particular de valores sociais apresentados pelo mesmo. São significados 

compartilhados por grandes grupos, valores expressos a partir de uma narrativa 

fílmica, entendidos como uma ideologia social. O Cinema, assim como outras artes, 

não é neutro. Assume e propaga valores ideológicos, que se expressam na própria 

Forma do filme e consequentemente em todos os elementos que o compõem. Toda 

nossa percepção sobre os significados que um filme pode apresentar, acontece numa 

perspectiva fenomenológica e social. Ao produzir um filme, seu diretor ou mesmo o 

estúdio que o produz, assim como seus interpretes, trazem consigo uma visão de 

mundo, constituída culturalmente, uma estrutura ideológica que se faz presente na 

obra. Como apontam Bordwell e Thompson (2013, p. 123), 

 

Muitos dos significados de filmes são essencialmente ideológicos, ou seja, 
eles têm sua origem em sistemas de crenças culturalmente específicas sobre 
o mundo. Crenças religiosas, opiniões políticas, conceitos relacionados a 
etnia, gênero ou classe social, até mesmo nossas noções mais 
profundamente arraigadas sobre os valores da vida – tudo isso constitui 
nossa estrutura ideológica de referência.  

 
 

 Enfim, os significados são percebidos nos filmes porque há uma interação entre 

obra e espectador. Os significados podem ser explícitos ou implícitos, mas só existem 

porque, enquanto fruidores da obra de arte, conseguimos percebe-los. Quanto mais 
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buscamos significados num filme, sejam eles Referenciais, Explícitos, Implícitos ou 

Sintomáticos, mais nos envolvemos com este filme e ultrapassamos o campo do puro 

entretenimento, não descartando que uma das funções do Cinema é a do próprio 

entretenimento.  

 

3.6  PRINCÍPIOS DA FORMA FÍLMICA  

 

 Todo filme, desde sua concepção até sua exibição, gera um grande sistema de 

elementos interligados e que faz com que a produção deste filme seja possível. 

Quando observamos os créditos, em especial os finais, de um filme, podemos ter, não 

só a noção do número de profissionais envolvidos numa produção, bem como quantas 

ações e dispositivos são necessários para a realização dessa produção. A origem de 

um filme, assim como qualquer produção artística, reside na ideia que se quer 

expressar e essa só se personifica a partir do trabalho do artista. No caso de uma 

pintura ou de uma escultura, a participação de outras pessoas no processo de criação 

é indireta, pois está presente na confecção da tela, das tintas e do pincel, por exemplo. 

No cinema, ainda que a ideia sobre o filme parta de uma só pessoa, centenas de 

pessoas estão envolvidas no processo de criação do filme. Dependendo do gênero 

do filme, esse número pode chegar a milhares de pessoas, pois estarão envolvidas 

na mise-en-scéne, um grande número de figurantes. O filme sempre é uma obra 

coletiva, na qual cada função é, muitas vezes, desenvolvida por mais de uma pessoa. 

Mesmo uma direção única, conta com a participação de vários assistentes. 

 Por se tratar de uma obra coletiva e que envolve em sua produção vários 

elementos, esses se subordinam a alguns princípios que criam as relações entre os 

mesmos. A obra de arte se define e se constrói a partir de certas convenções e, 

segundo Bordwell e Thompson (2013, p. 127), “dentro dessas convenções, cada obra 

de arte tende a definir seus próprios princípios formais específicos”. Na definição da 

forma de um filme, surgem cinco princípios, que a determinam: Função; Similaridade 

e Repetição; Diferença e Variação; Desenvolvimento e Unidade/Não Unidade. 

 

3.6.1  Princípio da Função 

 

 Todo elemento fílmico, seja ele estilístico ou narrativo, desempenha uma 

função dentro do filme, contribuindo para a definição da Forma fílmica. Quando 
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assistimos a um filme no qual há um predomínio de determinada cor, essa cor tem 

uma função específica no estilo ou na própria narrativa fílmica. Por exemplo: em A 

Lista de Schindler (Schindler’s List – 1993 – USA), de Steven Spielberg, o filme é 

produzido em Preto e Branco e num determinado momento vemos uma criança judia 

sendo levada pelos nazistas, vestindo um casaco vermelho. A cor vermelho surge 

neste ponto do filme e logo desaparecerá. Nenhuma outra cor aparece no filme, até 

que num outro determinado momento, reencontramos a mesma cor, no mesmo 

casaco, agora num amontoado de corpos executados. A cor não aparecerá mais. O 

uso da cor vermelho tem a função de identificar um personagem (não central) que irá 

representar a frieza das execuções nos campos de concentração da Segunda Guerra 

Mundial. 

 Da mesma forma, como o exemplo anterior, no qual o elemento cor tem uma 

função específica, outros elementos como o som, o enquadramento, a iluminação, a 

fotografia, os planos e os próprios personagens, também desempenham funções 

ligadas à narrativa ou ao estilo fílmico. Algumas vezes um mesmo elemento pode 

desempenhar diferentes funções, como é o caso de uma determinada música. Esta 

pode ter a função de estabelecer o clima romântico para o casal de protagonistas e 

também a de promover a gravadora ou o artista vinculado ao estúdio. As funções 

podem assim extrapolar a própria Forma fílmica. 

3.6.2  Princípio da Similaridade e Repetição 

 

 A Repetição é um recurso muito utilizado nos filmes, desde o surgimento do 

Cinema, pois acaba por promover a ênfase sobre um fato importante para a narrativa, 

sobre um personagem fundamental na trama, sobre um lugar, um objeto e assim por 

diante. Segundo Bordwell e Thompson (2013, p. 129), “a repetição é a base para a 

compreensão de qualquer filme”. A repetição nos permite identificar e recordar 

elementos essenciais para o entendimento da narrativa fílmica.  

 Bordwell e Thompson (2013) utilizam o termo motivo para descrever todo e 

qualquer elemento significativo repetido num filme, desde um diálogo até uma posição 

da câmera.  

 

Motivo pode ser um objeto, uma cor, um lugar, uma pessoa, um som ou até 
mesmo um traço de personagem. Podemos chamar de motivo um padrão de 
iluminação ou de posição de câmera, se ele se repetir durante o filme. 
(BORDWELL, THOMPSON, 2013, p. 129) 
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 O recurso da Similaridade é utilizado quando a Forma fílmica tem por 

necessidade estabelecer a comparação entre dois ou mais elementos distintos, 

realçando alguma característica importante da narrativa. Se, por exemplo, numa trama 

policial, o assassino tem uma determinada característica emocional e a narrativa 

mostra outros personagens que, mesmo não sendo assassinos, apresentam essa 

característica, a Forma fílmica estabelece o que Bordwell e Thompson (2013) chamam 

de “paralelismo”. Neste caso, o paralelismo pode reforçar que qualquer um ou 

qualquer outro dos personagens, pode ser um assassino. 

 Os “motivos” ajudam na criação do “paralelismo”, pois quando um elemento se 

repete em cenas diferentes, ele estabelece uma similaridade entre momentos distintos 

da narrativa, ou seja, cria um paralelismo. Assim, por exemplo, num filme de 

suspense, o suspense aumenta quando um elemento reaparece indicando que algo 

está para acontecer. Esse efeito pode ser utilizado com a mesma eficiência numa 

comédia ou num filme de ficção científica. 

 

3.6.3  Princípio da Diferença e Variação 

 

 O princípio da Diferença se baseia nos pontos distintos entre dois elementos 

similares e que acabam por criar um contraste que irá realçar as características de um 

e de outro. Podemos pensar no antagonista e no protagonista de um filme. Um acaba 

por dar destaque ao outro. Um reforça as características do outro. 

 

As personagens precisam ser diferenciadas, os ambientes, delineados, e os 
diferentes momentos ou atividades, estabelecidos. Mesmo numa imagem, é 
preciso distinguir as diferenças na tonalidade, na textura, na direção e na 
velocidade do movimento, e assim por diante. A forma precisa de um plano 
de fundo estável de similaridade e repetição, mas também exige que 
diferenças sejam criadas. (BORDWELL, THOMPSON, 2013, p. 133). 
 

 

 Elementos fílmicos como a cor, o som, os cenários e mesmo planos e 

enquadramentos são utilizados para diferenciar e salientar determinadas situações 

narrativas. No filme Corra, Lola corra, nas três situações que envolvem o dinheiro que 

o casal de protagonistas necessita, a cor da sacola que contém o dinheiro muda, 

variando entre o vermelho, o verde e o dourado. A diferença de cor representa as 

diferentes situações vividas. 
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 As variações podem ser comumente percebidas na trilha sonora de um filme, 

quando a música dá o tom de dramaticidade ou comedicidade para uma determinada 

cena. As variações de luz ou mesmo de enquadramento numa cena, permitem que a 

narrativa identifique para o espectador a intenção de um personagem ou o seu estado 

emocional. Enquanto a Diferença é mais evidente, pois tem a função de gerar o 

contraste e tornar certas características do elemento mais perceptíveis, a Variação é 

menos perceptível, exigindo do espectador um olhar mais atento para certos detalhes, 

que muitas vezes irão apontar para uma transição de tempo, emoções, espaço ou 

algo similar. Tanto a Diferença, quanto a Variação, representam um princípio que dá 

à narrativa fílmica uma determinada dinâmica. 

 

3.6.4  Princípio do Desenvolvimento 

 

 O Princípio do Desenvolvimento de um filme está relacionado à dinâmica do 

filme, como o percebemos do início ao final; o envolvimento do espectador com a obra 

fílmica. O Desenvolvimento do filme assemelha-se a um processo de pesquisa, no 

qual partimos de uma pergunta para chegarmos a uma resposta, passando por um 

processo que nos encaminha do início ao fim.  Assim, um filme pode ser segmentado 

para um melhor entendimento. A segmentação é, em muitos casos, equivalente a 

divisão de cenas ou capítulos que os DVD’s apresentam hoje, dos créditos iniciais aos 

créditos finais. Segundo Bordwell e Thompson (2013), com a segmentação de um 

filme, podemos ver o padrão que percebemos de forma intuitiva quando assistimos ao 

mesmo. 

 Cada filme apresenta uma forma própria de Desenvolvimento, definido em 

maior parte pelo roteiro, e em menor parte pela edição. Filmes que apresentam uma 

narrativa linear, apresentarão um Desenvolvimento também linear, obedecendo uma 

dinâmica que, provavelmente, apresentará os personagens e seus cenários, 

problematizará as ações, apresentará as possíveis respostas e encaminhará a trama 

para um desfecho. O Desenvolvimento do filme condicionará o envolvimento do 

espectador. 

 Filmes como Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard – 1950 – USA), de 

Billy Wilder e Cidadão Kane, de Orson Welles, que iniciam a sua narrativa pelo final 

da trama, apresentam o seu desenvolvimento a partir de flashbacks e sua eficiência 

para prender a atenção e o interesse do espectador está justamente na forma como 
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o roteiro apresenta esses flashes, já que o final do filme é a primeira coisa a ser 

apresentada. No caso de Crepúsculo dos Deuses, a resposta para o final não está em 

quem matou o roteirista interpretado por William Holden (1918 – 1981) e sim o por quê 

do assassinato. Essa inversão entre início e fim, já é uma forma diferenciada e 

dinâmica de narrativa fílmica. Segundo Bordwell e Thompson (2013, p. 135), “a 

maioria dos filmes de longa-metragem são compostos por vários padrões de 

desenvolvimento”. Esses padrões podem ser estabelecidos também pelos gêneros 

cinematográficos. Assim um filme de suspense ou um musical, muitas vezes, tem um 

determinado padrão de desenvolvimento a ser seguido, como, por exemplo, 

desvendar o mistério somente no final ou no caso do musical, encerrar com um grande 

número.  

 

3.6.5  Princípio da Unidade e Não Unidade 

 

 Os filmes representam um sistema integrado de elementos, no qual esses 

elementos estão todos relacionados. Um personagem não aparece num filme se ele 

não estiver, de alguma forma, integrado à narrativa do filme. A figuração tem seu papel 

no contexto da história, por exemplo mostrar que um personagem mora em 

determinado local, habitado por um determinado tipo de pessoas, ou seja, a figuração 

que mostra essas pessoas tem um papel importante na caracterização desse 

personagem. Nada num filme está lá por acaso. Muitos detalhes de cenografia, 

figurinos e trilha sonora, às vezes não são nem percebidos pelo espectador, porém 

estão presentes e formam o que se chama de Unidade do filme. 

 Segundo Bordwell e Thompson (2013), “quando todas as relações que 

percebemos em um filme estão claras e parcimoniosamente entrelaçadas, dizemos 

que o filme tem unidade” (2013, p. 137). Quando um filme apresenta Unidade, ele 

proporciona ao espectador sensações de completude e realização. O espectador não 

se frustra com a obra, ainda que algumas vezes, o final da trama não tenha sido 

aquele idealizado por ele. 

 Em alguns casos, os filmes, ainda que muito bem estruturados e realizados, 

deixam certas lacunas para o espectador. Na fase de pré produção algumas cenas 

podem ser previstas e filmadas na produção. Porém na pós produção, na fase de 

montagem do filme, essas cenas podem ser cortadas, deletadas e acabam gerando o 

que geralmente o espectador chama, ingenuamente, de erro de gravação. Um 
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exemplo disso, citado por Bordwell e Thompson, está no clássico O Mágico de Oz 

(Wizard of Oz – 1939 – USA) de Victor Fleming.  

 

Em certo momento de O Mágico de Oz, a bruxa diz ter atacado Dorothy e 
seus amigos com insetos, mas tais insetos nunca foram mostrados e a fala 
da bruxa se torna confusa. Na verdade, uma sequência mostrando um ataque 
de abelhas havia sido originalmente filmada, mas posteriormente foi cortada 
na versão final. A fala da bruxa em relação ao ataque de insetos fica, dessa 
forma, sem motivação. (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 138). 

 

 Se um filme apresentar várias quebras na sua unidade, ele pode vir a ser 

considerado um filme de má qualidade, pois isso pode significar que algumas coisas 

da narrativa ficaram sem resposta ou ainda que a supressão de cenas acarretaram 

uma quebra na narrativa. Por outro lado, essa quebra causada pela Não Unidade do 

filme pode ser usada para delinear uma proposta estilística ou estética do filme. Um 

filme Surrealista nos conduz a um pensamento de Não Unidade, pois é uma obra que 

não tem compromisso com a coerência de uma narrativa linear, ao contrário, sua 

Unidade está justamente na quebra da linearidade.  

 Em Um Cão Andaluz (Um Chien Andalou – 1929 – França), de Luis Buñel, obra 

prima do Surrealismo, temos uma narrativa pautada no teor do manifesto do 

Surrealismo, escrito pelo poeta francês André Breton (1896 -1966) e que propunha 

uma arte baseada na ausência de razão e livre de uma preocupação estética ou moral. 

Assim o filme apresenta personagens que entram e saem de cena sem um sentido 

específico, elementos cênicos que não se justificam, desordem cronológica, entre 

outras situações que nos levariam a entender o filme como uma obra sem Unidade. 

Porém a proposta surreal está justamente nessa aparente falta de Unidade. Isto quer 

dizer que um filme surreal ou com uma estética surreal tem sua Unidade definida pela 

aparente falta de Unidade. 

 Quando um diretor utiliza da falta de Unidade momentânea, ou seja, aquela que 

acontece num momento específico da narrativa, ele está contribuindo para que o 

espectador consiga expandir padrões e significados temáticos que envolvem a obra. 

De forma geral, o espectador está acostumado aos filmes que contém uma Unidade 

bem definida e tendem a rejeitar a falta de Unidade, como se isso fizesse com que o 

filme perdesse o sentido e consequentemente deixasse de ser entendido. Ainda, 

podemos pensar a Unidade ou a Não Unidade como um princípio que não só define 

a forma de um filme, mas principalmente como se dará a recepção deste filme pelo 

público que irá assisti-lo. A Unidade poderá ser quebrada acidentalmente, por erros 
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de continuidade, de montagem ou de forma programada e consciente, como proposta 

estilística ou estética de um filme.   

 

3.7  SOBRE OS FILMES... 

 

 Quando assistimos a um filme, geralmente, o fazemos como uma coisa trivial, 

banal, já incorporada ao nosso cotidiano. A história dos filmes já tem mais de um 

século e o que tem prevalecido na apreciação fílmica da grande massa que consome 

os filmes de entretenimento, em especial, é o impacto de efeitos visuais e sonoros, 

além de um bom roteiro. Quando pensamos no Cinema como uma produção artística 

de autoria coletiva, basicamente associada à indústria do entretenimento e que teve 

um grande desenvolvimento técnico e tecnológico, desde seu surgimento no final do 

século XIX, acabamos por esquecer que o produto que vemos à nossa frente é fruto 

de uma linguagem. Uma linguagem construída a partir de certas especificidades, de 

elementos que foram, no decorrer de mais de 120 anos, sendo aprimorados. A 

combinação eficiente de elementos como a fotografia, o enquadramento, a montagem, 

o som, entre outros, é o que determina a qualidade dessa obra de arte 

cinematográfica. Um filme, independente de seu gênero é constituído de uma 

narrativa que determina um Estilo e uma Forma.  

 Assim como uma pintura ou uma música, um filme sempre terá um público 

específico, um público para o qual foi produzido. A maneira como os elementos 

compositivos de um filme se relacionam, determinará o sentido desse filme e como o 

espectador irá recebe-lo. Para o profissional da Educação que irá adotar o Cinema 

como uma proposta didático pedagógica, é fundamental que o seu entendimento se 

estenda para além da pura apreciação, do gostar ou não gostar do filme. É necessário, 

ou pelo menos, desejável que, a partir do conhecimento sobre o que constitui a 

linguagem cinematográfica, o professor e também seus alunos, possam fruir sobre a 

obra de arte cinematográfica. Assim o Cinema terá um novo sentido quando adentrar 

numa sala de aula. 
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Quadro 01 - Estrutura de um Filme 

Estrutura de um Filme 

Narrativa Fílmica 

                    Estrutura Simples 
 
- Linear 
- Binária 
- Circular 

                 Estrutura Complexa 
 
- Narrativa de Inserção 
- Fragmentada 
- Polifônica 

Estilo Forma 

1. Mise-en-scéne 
 

 
 

1.Significados 
Fílmicos 

 
 
 

- Referencial 
 

- Explícito 
 

- Implícito 
 

- Sintomático 

 
 

2. Princípios da 
Forma Fílmica 

 
 
 

- Função 
 

- Similaridade e 
Repetição 

 
- Diferença e 
Variação 
  
Desenvolvimento 
e Unidade/não 
Unidade 

2 Cinematografia - Plano:            
     fotografia, 
 enquadramento, 
     duração 

Geral 

Americano 

Médio 

Close-up 

Detalhe 

3 Montagem - Rítmica 

- Intelectual ou Ideológica 

- Narrativa  - linear 
- invertida 
- alternada 
- paralela 

4 Som - Fala 
- Música 
- Efeitos Sonoros 

 
            Fonte: autor baseado em Bordwell e Thompson (2013) 
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4  O ENSINO DA FÍSICA E O USO DO CINEMA COMO PROPOSTA DIDÁTICO 

PEDAGÓGICA  

 

    O presente capítulo tem como principal objetivo apresentar uma reflexão sobre 

o professor no atual contexto educacional, suas relações com o ensino, 

especificamente o ensino de Física e o uso do Cinema como instrumento didático 

pedagógico no processo de Ensino e Aprendizagem. 

    Para tanto são apresentados alguns aspectos de um mundo contemporâneo, 

que exige determinadas posturas de todo e qualquer educador, que enfrenta 

cotidianamente mudanças tecnológicas e comportamentais. Essas constantes 

mudanças fazem com que o professor repense cotidianamente suas práticas 

pedagógicas. Assim o Cinema e o seu uso em sala de aula, representam uma fonte 

para práticas pedagógicas diferenciadas.  

    Uma breve história sobre o ensino de Física no cenário brasileiro, permite um 

melhor entendimento sobre como a disciplina vem se configurando nas políticas 

educacionais e também nas relações escolares cotidianas, que ainda dão à Física o 

papel de antagonista entre as disciplinas. 

    Sobre o uso do Cinema nas aulas de Física, são feitos apontamentos no sentido 

de uma utilização em sala de aula que privilegie o Cinema enquanto linguagem e 

produção artística, capaz de facilitar uma aprendizagem mediada pelo professor. 

  

4.1  SER PROFESSOR 

 

 A sala de aula sempre se apresentou aos professores como um espaço de 

desafios por excelência. Desafios das mais diferentes formas sempre dividiram a 

atenção de professores, alunos, pedagogos e outros profissionais envolvidos no 

universo educacional. Ensinar, seja em qual área for, requer do professor diferentes 

habilidades, do conhecimento específico em uma determinada área do conhecimento 

humano até a sensibilidade para tratar com aqueles com quem o professor se propõe 

compartilhar o conhecimento. Na contemporaneidade o processo de ensinar e 

aprender se torna cada vez mais complexo, ainda que pensemos o contrário. Ensinar 

nos dias de hoje, significa, antes de tudo aprender, inclusive com aqueles a quem 

estamos ensinando. Significa repensar a prática docente diante da velocidade em que 

conceitos e teorias são suplantados. Significa reaprender a ser professor diante de 
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novas plateias, para as quais o conhecimento se apresenta nas redes sociais 

disponibilizadas pela internet. 

 Ser professor na contemporaneidade exige não apenas uma formação 

específica numa área do conhecimento e também pedagógica. Exige antes de tudo 

um ser preparado para inovar sua prática pedagógica, em harmonia com o mundo que 

o cerca. Rios (2008, p. 43), traz uma reflexão sobre o ser professor no mundo de hoje: 

 

. um mundo fragmentado exige, para a superação da fragmentação, uma 
visão de totalidade, um olhar abrangente e, no que diz respeito ao ensino, a 
articulação estrita dos saberes e capacidades; 
.  um mundo globalizado requer, para evitar a massificação e a 
homogeneidade redutora, o esforço de distinguir para unir, a percepção clara 
de diferenças e desigualdades e, no que diz respeito ao ensino, o 
reconhecimento de que é necessário um trabalho interdisciplinar, que só 
ganha sentido se parte de uma efetiva disciplinaridade; 
. num mundo em que se defrontam a afirmação de uma razão instrumental e 
a de um irracionalismo, é preciso encontrar o equilíbrio, fazendo a 
recuperação do significado da razão articulada ao sentimento e, no que diz 
respeito ao ensino, a reapropriação do afeto no espaço pedagógico. 

 
 

 O mundo a que Rios (2008) se refere, tornou mais complexas todas as 

profissões e funções. Vivenciamos o surgimento de um homem que, mesmo se 

alienando cada vez mais ao mundo digital, se tornou um ser mais informado, mais 

esclarecido. Os profissionais da Educação, diante desse contexto, procuram redefinir 

suas atitudes didático pedagógicas, a fim de uma proposta educacional que vá ao 

encontro desse novo perfil de homem e de sociedade.  

 

4.2  A EXPERIÊNCIA CHAMADA FÍSICA 

 

 Entre as pessoas que vivenciaram a experiência de cursar o Ensino Médio, o 

Científico ou a escola Secundária, certamente no elenco das disciplinas vilãs estariam 

a Matemática e a Física. Como temos convivência com o nome e com a disciplina 

Matemática, desde que ingressamos na escola, a Matemática nos é familiar e por mais 

que um aluno encontre dificuldades no seu aprendizado, ela é sempre considerada 

um mal necessário.  

 Ainda que, desde cedo tenhamos contato com a Ciência, somos formalmente 

apresentados à disciplina de Física quando iniciamos o último ciclo da Educação 

Básica. A visão dos fenômenos físicos cotidianos, agora sob a luz da disciplina de 

Física, permite ao aluno uma nova leitura sobre o mundo que o cerca. Mesmo essa 
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possibilidade não impede que a Física, enquanto disciplina, se torne o grande impasse 

para a maioria dos alunos, que enfrentam grandes dificuldades ao transporem para 

os fenômenos físicos a que estão acostumados, conceitos, teorias ou leis que regem 

os princípios da Física, enquanto Ciência. 

 O ensino de Física no Brasil data do início do século XIX, quando a família real 

migra para o Brasil (1808) e junto traz um modo de vida diferenciado daquele aqui 

existente. Tendo por objetivo criar uma intelectualidade local, a fim de amenizar o 

choque cultural que ocorria entre a corte e o povo que aqui morava, passou-se a 

ensinar Física na escola secundária. O ensino de então, tinha como foco dar subsídios 

para a formação de futuros engenheiros e médicos. 

 

Em 1837, foi criado, no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, para servir de 
padrão de ensino secundário e modelo para os demais colégios a serem 
criados nas províncias. Foi adotada uma Física matematizada, quantitativa, 
ensinada por meio dos manuais franceses, com ênfase na transmissão e 
aquisição de conteúdos, relacionados aos problemas europeus, distantes da 
realidade brasileira. Os autores adotados constituíam uma elite no mundo 
intelectual da época e eram os mesmos utilizados pelas escolas francesas. 
(PARANÁ, 2008, p.46) 

 
 

 Antes da criação do Colégio D. Pedro II, já fruto de uma nova fase do Brasil, 

agora uma ex colônia, o ensino esteve atrelado ao poderio jesuítico por mais de 200 

anos, de 1549 a 1759, os quais estruturaram o ensino na perspectiva de um país 

colônia, ou seja, um país que como tal deveria seguir as diretrizes do que era 

desenvolvido na Europa. Na tradição escolástica, os habitantes daqui estudavam 

latim, grego, Matemática, Astronomia e Física. Segundo Klajn (2002), essa relação de 

ensino se caracterizava pela submissão cultural dos indígenas que aqui viviam. A 

prioridade do ensino estava centrada na Gramática e na Retórica, inexistindo um olhar 

para as ciências naturais.  

 A ordem religiosa, Companhia de Jesus, fundada pelo presbítero Inácio de 

Loyola, em 1534, assumiu a educação no Brasil, preservando a tradição da doutrina 

aristotélico-atomista, tendo a Teologia como principal disciplina, seguida pela Filosofia 

aristotélica. As diretrizes de ensino eram orientadas pela Ratio Studiorum, um 

conjunto de normas que regulava o ensino nos colégios jesuítas. Segundo Klajn 

(2002, p. 42), “nota-se um aceno de instrução científica nas aulas de meteorologia, 

quando, durante os meses de verão, era descrita a geografia física do céu”. 
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 Um marco para o ensino e mesmo para a pesquisa científica no Brasil colônia, 

foi a chegada do alemão João Maurício de Nassau, um homem de extrema cultura, 

que tinha grande interesse nas Ciências e nas Artes. Com sua chegada foram criadas 

bibliotecas, museus, imprensa e o primeiro observatório astronômico do país. 

Também estimulou a vinda do físico e astrônomo George Marcgrave, que 

desenvolveu pesquisas na área da Meteorologia. Com a expulsão dos holandeses em 

1644 e a morte de Marcgrave, o Brasil estagnou o ensino e a pesquisa na Ciência.  

 Os jesuítas foram expulsos do Brasil e também de Portugal, quando da 

tentativa de Portugal tornar-se um país industrializado. Para provocar uma reforma na 

estrutura econômica do país, a coroa portuguesa nomeia Sebastião José de Carvalho 

e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, como primeiro ministro de Portugal. 

Uma das suas primeiras atitudes é a de reformar a educação e para isso ele acaba 

com o ensino jesuítico, tanto em Portugal, quanto no Brasil. 

 

As reformas pombalinas não atingiram positivamente o ensino colegial 
realizado no Brasil. O ensino jesuítico (literário, retórico e escolástico), banido 
da colônia, na qual havia 17 escolas no final do século XVIII, não foi 
substituído por nada melhor. Porém, nessa época, algumas figuras de relevo 
formadas na Universidade de Coimbra, entre as quais Azeredo Coutinho e 
José Bonifácio de Andrade e Silva, encarregaram-se de tentar mudar o 
panorama científico-cultural da colônia. (KLAJN, 2002, p. 45). 

 
 

 Um fato importante para a difusão da Ciência no Brasil e consequentemente do 

ensino também, ocorreu em 1772, com a fundação da Sociedade Científica do Rio de 

Janeiro. Transformada mais tarde em Sociedade Literária do Rio do Janeiro, foi extinta 

em 1794, por razões de ordem política. Também nesse período criou-se no Rio de 

Janeiro, a primeira Academia Científica, a qual reunia estudiosos da Física, da 

Química e da História Natural. Apesar dos seus propósitos para fomentar a pesquisa 

científica e o ensino de Ciências, a academia não conseguiu levar a diante seus 

objetivos. 

 Já no final do século XVIII, Azeredo Coutinho fundou o Seminário Episcopal de 

Olinda, uma entidade que teve um papel fundamental para o desenvolvimento da 

Ciência no país. É através desta instituição, que chegam ao Brasil, as primeiras ideias 

iluministas, a partir de um projeto educacional que tinha como meta estabelecer um 

diálogo entre o ensino clássico tradicional e o ensino moderno. Assim, disciplinas 

clássicas como a Retórica, a Gramática e a Filosofia, dividiriam o espaço com 

disciplinas modernas como a Geometria, a Trigonometria, a Álgebra, a Física, a 
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Química e a História Natural. Segundo Klajn (2002), “foi a primeira tentativa de 

estabelecer na colônia um ensino renovado, no qual o estudo das ciências e o espírito 

da investigação se fariam presentes”. (2002, p. 46). 

 No início do século XIX, com a fuga da família real ao cerco de Napoleão e sua 

vinda para o Brasil, a principal colônia portuguesa passa a vivenciar a sorte de abrigar 

uma elite que necessitava de espaços condizentes com sua condição social, 

econômica e cultural. Com isso surgem no Brasil, instituições de ensino básico e 

superior que irão impulsionar o ensino da Física, naquele período chamada de 

Filosofia Natural. O ensino de Física nesse período era destinado aos cursos 

superiores que formavam médicos, engenheiros civis e engenheiros militares.  

 Data de 1823, um marco importante para o ensino da Física no Brasil. Foi nesse 

ano, um ano após o Brasil se tornar Império, que o Museu Nacional do Rio de Janeiro, 

criou o primeiro laboratório destinado ao ensino de Física para uso de alunos de 

escolas militares e acadêmicos de Medicina. Como disciplina autônoma, a Física foi 

inserida nos currículos dos cursos de Medicina em 1832 e nas academias militares 

em 1858. Com isso o ensino de Física se instituiu na vida acadêmica, promovendo a 

criação de novos laboratórios e produções didáticas na área, ainda que o ensino 

tivesse, por muito tempo, um caráter literário. 

 Uma nova política educacional foi proposta, quando da independência do 

Brasil. Essa nova política, previa, inclusive o impulso do espírito científico. O colégio 

D. Pedro II se tornava o primeiro colégio brasileiro a adotar o ensino seriado e os 

estudos simultâneos, com disciplinas como Ciências Físicas e Naturais, Música e 

Desenho. Ainda assim o currículo era predominantemente voltado para a área de 

Humanas, pois os exames para ingresso nos cursos superiores privilegiavam essa 

área também. Isso fez com que o ensino de Física na escola fosse prejudicado, sendo 

em alguns casos suprimido ou relegado a um ensino de considerações gerais. O que 

aconteceu com a Física no século XIX, no Brasil, se assemelha, nos dias atuais, ao 

ensino de Arte.   

 A disciplina de Ciências está no currículo das escolas brasileiras desde 1837 e 

Física e Química, como disciplinas independentes, desde 1925. Uma importante 

contribuição para o ensino da Física, ocorreu no final do século XIX, quando a 

Alemanha propôs um ensino secundário, no qual o caráter científico predominava 

sobre o caráter literário. Esse modelo influenciou a educação brasileira e trouxe para 



112 
 

as escolas a necessidade de experiências e de demonstrações práticas dos princípios 

físicos estudados.  

 

Promovendo a observação e a formulação de hipóteses por parte dos alunos, 
o ensino da física obteve, assim, um grande progresso na direção de uma 
metodologia científica legítima, mesmo que ainda incompleta. (KLAJN, 2002, 
p. 53). 

 
 

 O ensino de Física nas escolas brasileiras, do final do século XIX e início do 

século XX, se dava a partir de aulas expositivas, centradas na memorização dos 

conteúdos e na repetição mecânica de exercícios, leis e princípios. Essa não era uma 

premissa do ensino de Física, mas também de Matemática e de Química. Outro fato 

relevante para a disciplina de Física no Brasil, é o surgimento de escolas superiores 

que tinham na disciplina um eixo importante para a formação profissional. Assim, 

quando foram criadas a Escola de Minas de Ouro Preto (MG); a Escola Politécnica de 

São Paulo (SP) e  a Escola de Engenharia de Porto Alegre (RS), a disciplina de Física 

passou a ter uma nova relevância e a necessidade de professores específicos para a 

cadeira. Essas escolas irão também impulsionar a Física Experimental.  

 Somente na década de 1940, mais especificamente, após a Segunda Guerra 

Mundial, é que houve uma reestruturação importante para o ensino da Física. Nesse 

período existiam dois cursos de 2º grau: o Científico e o Clássico. O Científico tinha 

sua ênfase voltada para as Ciências Naturais e o Clássico para as Ciências Humanas.  

 A chamada Guerra Fria, uma guerra sem conflitos armados, teoricamente, 

estabelecida entre a União Soviética e os Estados Unidos da América, após o término 

da Segunda Guerra Mundial e que se estendeu até a década de 1990, teve um papel 

de influência para o ensino da Física. O progresso científico da União Soviética 

durante o conflito, despertou o mundo para a valorização da Ciência, influenciando 

assim o campo da educação. Apregoava-se a necessidade de um maior 

conhecimento sobre os avanços científicos e isso fez com que a disciplina de Física 

ganhasse mais espaço nos currículos escolares.  

 No início da década de 1970, na USP, ocorreria o primeiro grande evento sobre 

o ensino de Física do Brasil. Segundo Klajn (2002, p. 69), “foi o primeiro despertar 

para os problemas que, qualitativa e quantitativamente, embaraçavam os trabalhos 

no campo do ensino da física”. A Lei de Diretrizes e Bases 5692/71, estabelece um 

Núcleo Comum e o Conselho Federal de Educação, estabelece que as grandes linhas 
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do conhecimento, sendo estas: Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e 

Ciências. No caso a linha de Ciências era formada por: Matemática, Física, Biologia, 

Química e Programas de Saúde. Segundo Paraná (2008), 

 

Ao longo da década de 1970, então, a educação, em especial no ensino de 
Ciências, foi chamada à responsabilidade de levar o Brasil ao 
desenvolvimento e à modernidade. No plano internacional, os programas de 
melhoria de ensino para esta disciplina deram origem a projetos que, no 
Brasil, aconteceram por meio do Programa de Expansão e Melhoria do 
Ensino-PREMEN, criado em 1972. (2008, p.48). 

 
 

 A LDB 5692/70 traz no seu artigo 4º, parágrafo 3º, o teor sobre a formação 

profissional, então uma premissa do ensino profissionalizante, promulgado pela lei. 

Nesse período a proposta de ensino para a área da Ciência, era uma Ciência 

integrada, deixando a divisão entre Matemática, Física, Química, Biologia e Geologia. 

Segundo Klajn (2002), o objetivo da Física era o de explicar o meio, desenvolvendo 

uma ação inteligente para melhorá-lo e aprimorar a qualidade de vida. Ainda segundo 

Klajn, esse foi um período de avanços para o ensino de Física na escola e das ciências 

em geral. 

 

A tanto se chegou pela objetividade e pelo espírito de investigação, invenção, 
iniciativa e disciplina, que representam, em conjunto, os mais importantes 
resultados da educação científica, não desprezando o conhecimento já 
descoberto, sistematizado, formulado e compreendido. (KLAJN, 2002, p. 70). 

 
 

 O panorama nacional da década de 1970, em especial para o ensino da Física, 

era o de uma disciplina carente de recursos físicos nas escolas para o 

desenvolvimento de práticas laboratoriais que favorecessem o ensino; um caráter de 

polivalência entre os professores formados na área de ciências e a influência do 

vestibular na forma de ensinar e na seleção prioritária de conteúdos na escola de 2º 

grau. O vestibular, não muito diferente do que a educação nacional vivencia hoje, 

influenciou desde a seleção de exercícios e conteúdos considerados certos nas 

provas, priorizando aulas de memorização às aulas práticas em laboratórios. 

 Em 1982, uma emenda à Lei 5692, chamada 7044/82, modifica o caráter de 

ensino profissionalizante, modificando a qualificação do trabalho para a preparação 

para o trabalho.  O ensino profissionalizante, vigente até essa data, havia se 

apresentado como um projeto que não cumpriu o papel de preparar e integrar o 

estudante no mundo do trabalho. Com a alteração proposta pela lei 7044, o ensino de 
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2º grau passa a ter a função propedêutica de preparação para o ensino superior e 

esta é uma fase marcada pelo fortalecimento da rede privada de ensino e dos 

cursinhos preparatórios para o vestibular. 

 Não apenas o ensino de Física sofre as consequências desta nova diretriz 

educacional, como também as outras disciplinas da área de ciências. O ensino é 

voltado para a memorização de conteúdos e fórmulas, bem como a resolução de 

extensas listas de exercícios considerados importantes nas provas de vestibular. A 

Física, mais que a Matemática ou a Química, torna-se o grande temor dos alunos que 

iriam enfrentar o vestibular e aqueles professores que conseguiam que o aluno 

memorizasse conteúdos e fórmulas, a partir de estratégias, às vezes utilizando uma 

estética e técnicas circenses, era considerado, pelos alunos, um bom professor. 

 Em 1996, a LDB 9394, transforma o Ensino de 2º grau em Ensino Médio e traz 

consigo apontamentos para que esse seja, realmente, um espaço de 

complementação e aprofundamento do ensino das Ciências Físicas, Químicas e 

Biológicas. A concepção de ensino exposta na nova LDB traz uma perspectiva de 

ensino baseada no desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, 

relacionados com o cotidiano do aluno, assim como também o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos que permitam uma cultura geral mais abrangente e uma 

nova visão de mundo.  

 A escola sempre se apresentou como um campo, repleto de desafios em 

diferentes instancias, não só educacionais. Desafios sociais, econômicos, políticos, 

acabam por se tornar elementos definidores da ação pedagógica dos professores. 

Ainda vivenciamos uma realidade de aulas teóricas exaustivas que levam o aluno a 

uma memorização mecânica de conteúdos, que poderiam estar associados ao seu 

universo cotidiano, possibilitando uma aprendizagem mais significativa. Da educação 

jesuítica, até os dias atuais, muito se preservou como modelo de ensino, ainda que 

convivamos num mundo mediado por altas tecnologias e diferentes possibilidades de 

ensino, ainda somos frutos desse ensino com referências no passado. 

 Todo professor precisa ter domínio sobre as teorias que estruturam sua área 

de conhecimento e atuação. Essa é uma premissa básica, porém insuficiente para 

desencadear e desenvolver plenamente um processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Delizoicov (2002), muitos professores de Ciências, nos diferentes níveis de 

escolaridade, desenvolvem atividades de ensino que “só reforçam o distanciamento 
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do uso dos modelos e teorias para a compreensão dos fenômenos naturais e daqueles 

oriundos das transformações humanas” (2002, p. 33). 

 Delizoicov (2002) aponta procedimentos didáticos pedagógicos, adotados sem 

critérios e que caracterizam o ensino, como o que o autor chama de “senso comum 

pedagógico”. Atividades intensamente desenvolvidas em sala de aula, tais como, o 

uso indiscriminado e acrítico de fórmulas e contas em exercícios reiterados, entre 

outras, reforçam esse senso comum. Vivemos, ainda, no senso comum pedagógico 

apontado por Delizoicov. Sair do senso comum e ingressar em novas perspectivas de 

ensino é um dos grandes desafios para professores e pensadores da educação 

brasileira. 

 Entre os elementos que figuram como instrumentos de trabalho do professor 

de Física está o livro didático que, segundo Delizoicov (2002), tem embasado 

significativamente a prática docente. O autor ainda destaca que pesquisas dobre o 

livro didático, feitas a partir da década de 1970, apontam para várias limitações e 

deficiências. Isso impele o professor a pensar e recorrer a outros meios e instrumentos 

de caráter paradidático, que possibilitem o acesso ao saber científico.  

 O saber cientifico, segundo Wuo (2000) advém de uma nova maneira de se 

perceber o mundo e dominar a natureza, pelo homem moderno, gerada pela 

Revolução Científica do século XVI. A aprendizagem direta dos ofícios, prática vigente 

no ensino não formal, até o século XV, acaba dividindo espaço com o ensino do saber 

científico, o que exigiria uma reestruturação no ensino escolástico, praticado nas 

universidades medievais. “A organização do saber científico visando a transmissão foi 

enfrentando inúmeros problemas à proporção que a ciência se desenvolvia e sua 

estrutura era ampliada e um pouco melhor definida.” (WUO,  2000, p. 18). 

 O que se ensina na escola, nas aulas de Física é resultado do saber científico, 

porém Chevallard (1991) afirma que o saber que chega às salas de aula, não chega 

da mesma forma que foi produzido na esfera científica, pois para que ele se torne 

acessível à sociedade, ele passa por adaptações que o tornam apropriável aos 

alunos. Nesse processo, ao qual chamamos de Transposição Didática, ferramentas 

são utilizadas para sua efetivação, desde exercícios até o uso do livro didático. O uso 

de filmes é também uma forma de realizar a Transposição Didática. 

Quando temos acesso à História da Ciência, temos acesso à História do próprio 

conhecimento científico. Quando um material didático é concebido e produzido 

estamos diante de uma conversão do saber científico em saber escolar. Nem todo 
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saber científico se transforma em saber escolar e, da mesma forma, nem todo saber 

escolar é um saber científico. Para Wuo (2000, p. 19), 

 

No processo de organização e comunicação de saberes pela escola, há que 
se considerar a natureza social conflituosa, tanto da construção do 
conhecimento como de sua transmissão. Quanto a esta última, entre a 
concepção teórica e organizacional dos conteúdos a serem ensinados e sua 
viabilização pelo esquema escolar e apresentação em sala de aula existe 
uma distância considerável.  

 
 

 O autor destaca dois saberes: o científico, aquele construído pelo homem num 

contexto histórico, social e cultural, a partir de seu conhecimento sobre a natureza e 

aquele fruto do processo de ensino e aprendizagem no campo escolar. O 

conhecimento científico, objeto de propostas pedagógicas e que norteia currículos, 

programas, conteúdos e planejamentos escolares, ao ser transposto didaticamente, 

no espaço da sala de aula, acaba, muitas vezes, por sofrer um desvirtuamento 

conceitual. Os fatores que acabam por determinar tal ocorrência, podem variar do 

despreparo do professor até a falta de estrutura física de uma sala de aula, ou seja, 

de aspectos singulares à aspectos políticos, sociais, ideológicos ou culturais. 

 O professor, em sua maioria, tem uma tendência em reproduzir a forma de 

ensinar e de aprender, a qual esteve sujeito em sua formação, acadêmica ou básica. 

Torna-se lugar comum, o pensamento que a educação não se restringe à mera 

transmissão de conhecimentos, apesar de uma prática pedagógica que no dia a dia, 

reforça essa ideia. A escola, ainda hoje, é tímida em propostas que levem em conta o 

conhecimento e consequentemente, o seu compartilhamento e assimilação, a partir 

de uma perspectiva social, histórica, cultural e ideológica. Quando esses aspectos se 

fazem presentes no cotidiano escolar do processo de ensino e aprendizagem, guiado 

pelo professor, podemos verificar a presença de elementos que não são apenas os 

cognitivos e lógicos, mas são criativos, emocionais e mesmo racionais. A apropriação 

do conhecimento científico, nesse caso, se faz de uma maneira crítica e integral, 

mesmo que instrumentos como o livro didático, não se apresentem dessa forma. 

Afinal, um instrumento pressupõe um manuseio e este, quando vindo pelas mãos de 

quem busca uma aprendizagem efetiva, propiciará uma formação nessa perspectiva. 

 O professor contemporâneo vivencia uma nova forma de atuar. O conceito de 

ensinar se ampliou para o ensinar aprendendo. Seu trabalho não representa mais a 

única fonte de saber para seus alunos, que hoje chegam às salas de aula com muita 
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informação e equipamentos que os conectam ao mundo, com apenas um toque. Esse 

novo cenário estende o espaço da sala de aula e fragmenta a atenção dos alunos. O 

professor além dos saberes e conhecimentos científicos, trabalha emocionalmente 

seus alunos, tendo muitas vezes que administrar conflitos, transpor limitações 

impostas pela sala de aula, quer fisicamente, quer ideológica ou politicamente. A esse 

professor cabe propor sempre a reflexão a partir do conhecimento científico, 

efetivando a proposta emancipatória, da qual falava Paulo Freire. Segundo Delizoicov 

(2002, p. 15), 

 

Problematizando e analisando as situações da prática social de ensinar, o 
professor utiliza o conhecimento elaborado das ciências, das artes, da 
filosofia, da pedagogia e das ciências da educação como ferramenta para a 
compreensão e a proposição do real.  
 

 

 O real a que Delizoicov se refere está no dia a dia do aluno, no seu cotidiano e 

nas diferentes dimensões do seu ser. As escolas, em geral, por muito tempo negaram 

e ainda hoje negam, que o aluno aprende não somente a partir de uma dimensão 

intelectual, mas também a partir de uma dimensão afetiva. E é nessa afetividade que 

o saber se faz presente. Aprendemos com muito mais facilidade quando gostamos do 

que aprendemos e mais ainda quando gostamos de quem nos ensina. Isso não 

significa que só aprendemos o que gostamos ou com quem gostamos, mas sim que 

nosso aprendizado é facilitado quando isso ocorre, quando vivenciamos uma 

experiência afetiva. A dicotomia que se estabelece entre razão e sentimento, no 

campo da aprendizagem, quando pensamos na educação dos dias atuais, necessita 

de uma mediação consciente por parte dos educadores, como destaca Rios (2008, p. 

45): 

 

Trata-se [...] de negar tanto a razão positivista, exaltada pela modernidade, 
quanto o irracionalismo que parece ser característica do movimento 
denominado pós-moderno. É preciso resgatar o sentido da razão que, como 
característica diferenciadora da humanidade, só ganha sua significação na 
articulação com todos os demais “instrumentos” com os quais o ser humano 
se relaciona com o mundo e com os outros – os sentidos, os sentimentos, a 
memória, a imaginação.  

 
 

 Assim, o ensinar e o aprender, mediados pelo espaço físico e ideológico, da 

escola e pelas diferentes concepções de mundo, ali presentes, não se desvinculam 

do ser racional e emocional que nos constitui enquanto espécie. O prazer que o 
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aprender nos proporciona se equivale ao prazer da conquista em diferentes campos 

da vida. Tanto professores, quanto alunos, são constantemente desafiados nesse 

processo. O prazer e a frustração são faces de uma mesma moeda, chamada 

aprendizagem. 

 

4.3  O ENSINO DE FÍSICA E O CINEMA 

 

Para Pietrocola (2001, p.29), o conhecimento científico é aquele que nos 

permite conhecer o mundo de uma forma “muito particular” e é ele também que, ao 

nos aproximarmos da obra de arte, nos possibilita identificar e entender a Física nas 

suas dimensões histórica e social. Segundo Silva Junior e Miquelin (2015, p.6), 

“quando o cinema se constitui enquanto linguagem, deixando de ser um mero registro 

de imagens do cotidiano do homem do início do século XX, ele passa a ser também 

uma fonte histórica e de conhecimentos”. Ainda, segundo Arlindo Machado (COSTA, 

2005, p. XII), as histórias do cinema “são sempre a história da sua positividade técnica, 

a história das teorias científicas da percepção e dos aparelhos destinados a operar a 

análise/síntese do movimento”, estabelecendo assim uma relação com o campo da 

ciência.   

Segundo Peduzzi (2001), sabe-se que os modelos utilizados para se explicar 

tais fenômenos, desenvolvem-se a partir da infância, muitas vezes fora do ambiente 

escolar, longe do espaço formal de ensino e aprendizagem e que tais concepções são 

estruturadas a partir de conceitos elaborados, proporcionando aos indivíduos, uma 

compreensão coerente sobre estes fenômenos do cotidiano. Esses conceitos 

aparecem entre os estudantes de Física de todos os níveis de escolaridade e isto é 

um fato relevante, que reforça a concepção de ensino a partir da bagagem conceitual 

e cultural trazida pelo aluno. Muitos dos nossos primeiros aprendizados sobre os 

fenômenos físicos acontecem diante de uma tela de uma televisão ou de um cinema, 

assistindo-se a um filme, seja ele de ação, romance, aventura ou ficção.  

           O conhecimento físico/científico nos possibilita entender a natureza, o mundo 

físico, os fenômenos naturais, presentes no nosso dia a dia. Por isso a necessidade 

contemporânea da alfabetização científica e técnica dos indivíduos, numa perspectiva 

emancipatória, como apregoava Paulo Freire. 

            Para o cientista educador Gaston Bachelar (1996), a formação do pensamento 

científico se manifesta a partir da formulação de problemas e estes, por sua vez, são 
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frutos da nossa interação com a vida cotidiana. Ainda, para Bachelar, essa cultura 

científica adquirida no dia a dia, acaba por ser repensada quando se adentra ao 

mundo escolar e acadêmico. O conhecimento empírico que os alunos trazem das suas 

atividades cotidianas, como assistir a um filme, muitas vezes se manifestam como 

obstáculos epistemológicos para a efetivação do conhecimento científico, porém são 

importantes no processo de aprendizagem, pois desse conhecimento é que se 

originam os problemas. 

 

E, digam o que disserem, na vida científica os problemas não se formulam de 
modo espontâneo. É justamente esse sentido do problema que caracteriza o 
verdadeiro espírito científico. Para o espírito científico, todo conhecimento é 
resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento 
científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído. (BACHELAR, 
1996, p. 14) 

 

             Num cotidiano, essencialmente tecnológico, são as leis e teorias do campo 

da Física que explicam a maior parte dos fenômenos aos quais estamos submetidos, 

geralmente a partir de modelos teóricos. Para Lopes (2004), o ensino da Física 

sempre estará vinculado a modelos teóricos, os quais permitem que o estudante 

relacione os conhecimentos fundamentais da Física com a realidade que o cerca. Uma 

aprendizagem significativa em Física, entendida por Peduzzi (2001) como aquela na 

qual o aluno chega a uma solução, estabelecendo uma relação entre a sua estrutura 

cognitiva e a proposição de problemas advindos dos fenômenos físicos que ele 

vivencia no seu cotidiano, pode ocorrer ao pensarmos na resolução de um problema 

com enunciado aberto, que envolve dois carros numa perseguição. Uma situação 

recorrente em filmes de ação, na qual o aluno poderia constatar, por exemplo, que 

nas condições reais, que são apresentadas no tempo e no espaço diegético do filme, 

os carros jamais se encontrariam. A constatação que determinada situação só é 

possível no espaço da arte cinematográfica, nos aponta uma compreensão 

significativa sobre os fenômenos físicos e as leis que regem estes fenômenos e não 

apenas para uma resolução mecânica de um problema. 

           Atividades que envolvem a resolução de problemas fazem parte de um 

processo de aprendizagem que é consenso entre os educadores que trabalham com 

o ensino da Física, cabendo aqui destacar o pensamento de Thomas Khun sobre o 

estudante que resolve muitos problemas. Para Khun (1998), este aluno, muitas vezes, 

“pode apenas ter ampliado sua facilidade para resolver outros mais”. A resolução de 
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um problema muitas vezes parece ser uma atividade matemática, mecânica, que a 

princípio consiste em encontrar a similaridade entre um problema resolvido e um 

problema a ser resolvido. Para Neves e Savi (2000), o ensino tradicional se baseia em 

“métodos manualísticos, livrescos, memorizativos e matematizáveis para o ensino da 

Física”. Para os autores, a experimentação e a observação, não fazem parte desse 

tipo de ensino e os conflitos cognitivos e epistemológicos, citados por Khun não 

surgem num processo deste tipo. 

             A utilização de recursos e linguagens artísticas como o cinema, no processo 

de ensino da Física, responde à dimensão artística e à função da arte, preconizadas 

nas Diretrizes Curriculares do Ensino de Física: 

 

A Arte concentra, em sua especificidade, conhecimentos de diversos campos, 
possibilitando um diálogo entre as disciplinas escolares e ações que 
favoreçam uma unidade no trabalho pedagógico. Por isso, essa dimensão do 
conhecimento deve ser entendida para além da disciplina de Arte, bem como 
as dimensões filosófica e científica não se referem exclusivamente à 
disciplina de Filosofia e às disciplinas científicas. Essas dimensões do 
conhecimento constituem parte fundamental dos conteúdos nas disciplinas 
do currículo da Educação Básica. (PARANÁ,  2008,  p.22) 

 

               O ensino de Física se configura num dos desafios contemporâneos da 

Educação Básica, pois requer o pensar sobre a prática pedagógica do professor de 

Física, numa perspectiva interdisciplinar. Perspectiva esta que proponha novas 

metodologias, capazes de integrar o ensino a uma discussão epistemológica sobre a 

natureza do conhecimento científico, suas possibilidades, suas limitações (se é que 

isso existe) e suas perspectivas. A dimensão artística do Cinema pode propiciar o 

exercício de se olhar cientificamente para um fenômeno representado, não como um 

método ou instrumento fechado, encerrado na própria linguagem, mas sim numa 

concepção integradora entre a Ciência e a Arte.   

 

4.4  O CINEMA NAS AULAS DE FÍSICA 

 

 Usar filmes em sala de aula há muito tempo deixou de ser uma proposta 

didático pedagógica inovadora, pois desde que o Cinema surgiu, os filmes tem sido 

um instrumento importante no processo de ensinar e aprender. Somente com o 

surgimento de equipamentos portáteis que reproduzem os filmes, é que, literalmente, 

o Cinema entrou na sala de aula. Os primeiros videocassetes apareceram em 1956 e 
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o alto custo inviabilizava a sua utilização nas escolas, pois um equipamento custava 

cerca de U$ 50 mil. No Brasil, na década de 1980, o videocassete se tornou popular 

e seu uso em sala de aula começou a ser uma prática corrente. Antes dos 

videocassetes haviam os videotapes, equipamentos de reprodução de fitas 

magnéticas, porém de alto custo e inviáveis para usos domésticos ou escolares. 

 O Cinema, desde seu surgimento, se apresentou como um elemento educativo, 

nas mais variadas formas: transpôs obras literárias, apresentou conceitos científicos, 

revisitou fatos históricos, estabeleceu novos padrões culturais, enfim, trouxe para suas 

produções cinematográficas uma gama de assuntos e temas, tão variados e 

importantes como aqueles abordados em uma aula de linguagens ou de ciências. Os 

filmes são produtos de entretenimento e claro, jamais trazem para a tela o 

aprofundamento de uma aula ou de um livro, porém podem, dentro de suas 

especificidades de linguagem, despertar, auxiliar, mediar o processo de aprendizagem 

de um conteúdo, em diferentes campos do conhecimento humano. Para Napolitano 

(2006, p.11), 

 

Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a 
cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no 
qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são 
sintetizados numa mesma obra de arte. Assim, dos mais comerciais e 
descomprometidos aos mais sofisticados e “difíceis”, os filmes têm sempre 
alguma possibilidade para o trabalho escolar.  
 

 

 Muitas experiências com o Cinema em sala de aula se resumem ao 

complemento de um trabalho expositivo do professor sobre um tema ou assunto, o 

que acaba por transformar esse recurso em algo secundário e mesmo dispensável. 

Ou ainda, não atribuir ao uso do Cinema em sala de aula, o verdadeiro significado do 

recurso. Diferentes aspectos devem ser levados em conta, quando o professor opta 

por trabalhar com o cinema em suas aulas. O Cinema é uma obra de arte coletiva, 

ainda que assinada por um diretor e como tal reflete o pensamento de um grupo. Esse 

aspecto caracteriza a produção cinematográfica como uma grande possibilidade para 

um debate mais amplo sobre o homem e a sociedade. Cada profissional envolvido 

num filme, traz para este, elementos de uma cultura própria. 

 Quando um professor utiliza um filme, ou mesmo o trecho de um filme, sem 

considerar as especificidades da obra e da linguagem, tira do Cinema a propriedade 

educativa que este traz em sua essência. Por exemplo: a chegada do homem à Lua, 
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já foi contada pelo Cinema inúmeras vezes, inclusive antes mesmo de isso acontecer, 

porém cada filme que aborda o tema, vem impregnado de uma poética própria aos 

realizadores do filme, sejam eles, o diretor, o produtor, os roteiristas, os atores, os 

cenógrafos, os figurinistas,  enfim, os profissionais que realizaram a obra. Isso está 

relacionado também com a escolha que o professor fará por usar este ou aquele filme, 

esta ou aquela versão de um mesmo fato ou fenômeno. O filme que é usado em sala 

de aula, não pode apenas contar uma história, narrar um fato, mostrar um evento, ou 

ainda, ilustrar uma aula. Quem o usa, tem que considerar o Cinema enquanto 

importante forma de expressão artística e cultural, realizada num contexto social, 

econômico e histórico. Somente assim, fazer-se-á o uso pleno do Cinema como 

recurso didático pedagógico.  

 Quando utilizamos o Cinema para fins didáticos devemos sempre levar em 

conta que estamos trabalhando com uma obra de arte, ainda que o filme trate-se de 

um blockbuster. Enquanto obra de arte, o filme apresenta algumas particularidades 

que, geralmente, os professores acabam por deixar de lado, evidenciando apenas o 

conteúdo que lhes interessa. Da mesma forma que numa aula de Artes, não podemos 

apresentar Guernica, sem falarmos de Pablo Picasso; da cidade de Guernica; do 

momento histórico da Espanha; do Fascismo; da ditadura de Franco; do movimento 

artístico Cubismo; da técnica da pintura a óleo, assim não o podemos fazer, ao 

trabalharmos com um filme, ainda que ele não seja o objeto principal de uma aula. 

 O professor que se utiliza de um filme, sem tratá-lo enquanto Arte está 

ignorando o Cinema enquanto “uma forma de criação artística, de circulação de afetos 

e de fruição estética” (TEIXEIRA e LOPES, 2003, p. 10). O Cinema é uma forma de 

recriação da história, a partir de uma perspectiva ficcional. Por meio dos filmes 

conseguimos um distanciamento necessário para podermos pensar sobre o que a 

narrativa fílmica nos apresenta como possibilidade de uma fonte educacional. Por 

termos um histórico do Cinema usado como forma complementar de um conteúdo, a 

escola ainda não desenvolveu uma visão sobre este uso, que não aquela isolada da 

função de um Cinema que podemos chamar de Educacional. Ao nos referirmos a um 

Cinema com função educacional não estamos considerando filmes feitos 

especificamente com esse fim, mas sim todos os tipos de filmes, todos os tipos de 

Cinema.   

Segundo Silva Junior e Miquelin (2015, p. 4), 
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A mediação satisfatória de produções feitas para o cinema pode abordar 
dimensões sociais, estéticas, educacionais, cognitivas, econômicas, enfim, 
dimensões que determinam a complexa rede que envolve o feitio de um filme. 
O simples olhar contemplativo sobre uma obra de arte, não possibilita o 
entendimento dessas dimensões, que na maioria das vezes não atingem o 
grande público que comparece às salas de exibição ou frequenta as 
locadoras de DVD ou Blue Ray.  
 

 

 Os autores reforçam as possibilidades que o Cinema, quando usado de forma 

plena, oferece aos envolvidos num processo de ensino e aprendizagem. Aliando o 

conhecimento específico de uma determinada área com o conhecimento artístico 

sobre a produção fílmica, o professor, aqui num papel de mediador, apresenta o 

Cinema como importante instrumento de aprendizagem. Isso estabelecerá também 

uma nova cultura educacional. Isso significa que o professor que adotar esta proposta, 

deverá conhecer, ainda que minimamente, algumas especificidades da linguagem 

cinematográfica.  

 Napolitano (2006) aponta algumas questões que o professor deve levantar ao 

escolher um filme para usar em suas aulas: 1) Qual o uso possível deste filme? 2) A 

que faixa etária e escolar ele é mais adequado? 3) Como vou abordar o filme dentro 

da minha disciplina ou num trabalho interdisciplinar? 4) Qual a cultura cinematográfica 

dos meus alunos?  

 Podemos analisar as quatro indagações apresentadas por Napolitano (2006) 

como um pensamento inicial sobre o uso de um filme na sala de aula e que podem 

nortear um planejamento de aula. Quanto ao uso possível de um filme, este está 

diretamente relacionado com a disciplina e o conteúdo que será abordado. Esta fase 

requer do professor um conhecimento sobre as produções cinematográficas que 

abordam temas ligados a sua área de formação e atuação. O professor que tem um 

perfil de pesquisador terá facilidade nesta etapa, ainda que hoje existam muitos 

materiais que poderão auxiliá-lo, desde revistas sobre educação que trazem 

indicações de filmes, até sites especializados. Quanto maior o repertório 

cinematográfico do professor, maior o número de possibilidades que este terá. Deve-

se ter claro que um filme, geralmente, não tratará, de forma exclusiva, o assunto que 

o professor irá tratar, pois o mesmo estará inserido numa narrativa, que, como tal, irá 

apresentar uma trama.  

 Muitas vezes o assunto que o professor irá tratar é um tema secundário na 

trama, um pano de fundo para outras histórias e assim por diante. Cabe ao professor 

trazer à tona a ênfase que se quer dar para o tema, lembrando que o aluno pode estar 
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muito mais interessado em outros temas que não aquele que se quer explorar. 

Algumas disciplinas são mais facilmente adaptadas para as telas de Cinema, como a 

História ou a Literatura, outras estão inseridas no contexto da trama como a Geografia, 

pois todo filme se passa num lugar. Fenômenos físicos, químicos ou biológicos, 

geralmente funcionam como um ponto de referência ou de partida para uma trama. 

Biografias adaptadas para o Cinema podem trazer possibilidades para todas as áreas. 

Quanto aos gêneros cinematográficos, Ação, Aventura e Drama são aqueles que 

melhor propiciam o uso na sala de aula. Já a Comédia, o Terror e o Romance, se 

sobrepõem enquanto gênero, muitas vezes tirando a atenção dos alunos para o tema. 

A escolha do filme, por parte do professor é uma fase fundamental para o sucesso do 

uso do Cinema em sala de aula.  

 Quando escolhemos um filme para abordar um tema em sala de aula, devemos 

avaliar se ele é um filme que corresponde à faixa etária com a qual iremos trabalhar. 

Muitos filmes podem apresentar cenas de violência, nudez e sexo, que podem acabar 

dispersando os alunos. É necessário que o professor assista atentamente ao filme 

antes de exibi-lo aos alunos e que se prepare para contextualizar determinadas cenas 

ou mesmo temas presentes no filme, que não aqueles com os quais se quer trabalhar. 

Os filmes trazem a faixa etária indicativa da produção, porém é necessário que o 

professor dimensione se ela realmente está coerente, partindo do fato que o professor 

pode avaliar se os alunos com os quais irá trabalhar têm ou não maturidade para 

assistir ao filme. 

 Questões ideológicas e políticas sempre estão presentes nos filmes e devem 

ser consideradas quando se propõe trabalhar com um determinado filme em sala de 

aula.  Filmes clássicos, geralmente, são bem aceitos no ensino superior, pois trata-se 

de uma plateia com maturidade e repertório condizentes com este tipo de filme. Alunos 

mais jovens, do ensino fundamental e médio, por exemplo, terão dificuldade para 

aceitar um filme em preto e branco ou mudo. Assim como filmes dublados têm uma 

aceitação melhor entre os alunos. Um filme muito longo ou com uma narrativa muito 

densa, geralmente não terá um bom desempenho entre os alunos. 

 Napolitano (2006) coloca que o professor deve se indagar como abordará o 

filme na sua disciplina ou mesmo num trabalho interdisciplinar. Vale lembrar que o 

filme é uma produção comercial, feita para uma circulação mundial e com o objetivo 

de retorno financeiro aos seus produtores e estúdios. Isso quer dizer que muitas 

adaptações são feitas a um tema ou mesmo a uma poética para que a produção 
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cinematográfica possa ser realizada. Assim o professor deve ter claro que várias 

intervenções devem ser feitas por ele para que o trabalho com o filme realmente 

cumpra suas funções didáticas e pedagógicas. Muitos eventos e fatos que envolvem 

o tema são alterados para que a narrativa fílmica tenha apelo comercial e ao mesmo 

tempo seja artística. A vida de muitos cientistas, artistas, esportistas, religiosos, 

retratadas no Cinema, ao serem adaptadas para os filmes sofreram severas 

modificações, a fim de que correspondessem ao que as plateias esperavam ver. Em 

função disso o professor deve ter conhecimento suficiente para após a exibição do 

filme, trazer aos alunos os fatos como realmente aconteceram, lembrando aos 

mesmos que a obra de arte não é realidade e sim uma representação da realidade. 

 Conteúdos de disciplinas como a Física, largamente explorados em filmes de 

Aventura e Ficção Científica, têm, muitas vezes, os seus dados e informações 

alterados de forma que as plateias possam entender um fenômeno. Cabe então ao 

professor da disciplina, retomar o conteúdo que abordou e relacioná-lo ao filme, 

explorando o por quê das alterações. As Diretrizes Curriculares de Física (2008) 

trazem no seu escopo sobre o ensino de Física uma abordagem sobre a História da 

Física, que norteará o professor quando este utilizar um filme que trate do tema. 

 

A História da Ciência faz parte de um quadro amplo que é a História da 
Humanidade e, por isso, é capaz de mostrar a evolução das ideias e conceitos 
nas diversas áreas do conhecimento. Em Física, essa evolução traçou um 
caminho pouco linear, repleto de erros e acertos, de avanços e retrocessos 
típicos de um objeto essencialmente humano, que é a produção científica. 
Essa história deve, também, mostrar a não-neutralidade da produção 
científica, suas relações externas, sua interdependência com os sistemas 
produtivos, enfim, os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais desta 
ciência. (PARANÁ, 2008, p.69). 
 

 

 Assim, entendemos que o professor deve buscar em diferentes fontes a 

maneira de se trabalhar um conteúdo a partir de um filme, estabelecendo um roteiro 

de análise que desenvolverá junto aos alunos, após a exibição do filme, a qual deverá 

ocorrer sem interrupções ou intervenções durante a exibição. A quebra na exibição é 

muito prejudicial para o trabalho com filmes, pois muitas vezes os alunos não 

conseguem assistir a uma segunda parte ou mesmo se inteirar como na primeira 

audiência. 

 Um aluno que está no ensino regular, raramente não terá tido contato com o 

Cinema. Mesmo que não tenha ido a um cinema, provavelmente ele já teve contato 
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com filmes pela televisão. Porém o professor que opta por trabalhar com filmes de 

forma integrada com sua disciplina deve refletir sobre a cultura cinematográfica de 

seus alunos. Não só o que eles assistem, mas como assistem a um filme. Assistir a 

um filme ou a uma peça de teatro, apreciar uma pintura numa galeria de Arte ou ouvir 

uma música, são atos cognitivos, momentos de aprendizagem e como tal, requerem 

de quem os faz, um preparo para isso. Da maneira como se comportar à maneira 

como olhar, o professor deve preparar seus alunos.  

 Os alunos devem entender que ao assistirem a um filme estão vivenciando uma 

experiência estética e que esta lhes proporcionará adentrar, mediados pelo professor, 

num universo de conhecimentos, sejam estes de uma disciplina específica ou de uma 

linguagem como o Cinema. 
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5 O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA: UM OLHAR PARA A CIÊNCIA E 

PARA O CINEMA 

 

 Este capítulo apresenta os delineamentos metodológicos que conduziram a 

pesquisa, com destaque para o Método Historiográfico e a Análise Fílmica. O Método 

Historiográfico nos permitiu entender a Ciência a partir da história dos filósofos e 

cientistas, que no decorrer do tempo, estabeleceram as bases epistemológicas da 

própria Ciência. Entender a história das pessoas é entender a história das coisas, dos 

pensamentos, dos lugares, enfim de tudo aquilo que compõe o universo estudado, 

seja ele, uma pessoa, um local ou um fato.  

 No presente caso, o Método Historiográfico foi utilizado para os estudos sobre 

a Ciência e o seu ensino, porém este poderia ser também usado ao se tratar sobre o 

Cinema, já que a linguagem cinematográfica se constituiu, também, a partir de uma 

dimensão histórica ou histórico social. 

 Na abordagem sobre o Cinema, em específico sobre os filmes Anjos e 

Demônios e O Nome da Rosa, optou-se pela Análise Fílmica das obras e para tanto, 

foi utilizado o Método Iconológico proposto por Erwin Panofsky para a leitura de obras 

visuais como uma pintura ou uma escultura, aqui devidamente adaptada para obras 

cinematográficas.    

 

5.1  A CIÊNCIA E O CINEMA 

  

 Esta pesquisa desenvolve-se a partir de dois grandes eixos: a Ciência e a Arte. 

No campo da Ciência nosso foco está na Física, sua história e seu ensino enquanto 

disciplina curricular da Educação Básica. No campo da Arte, o Cinema é nosso objeto 

de estudo enquanto instrumento que nos possibilita navegar em diferentes meios, em 

especial no ensino da Física. Para que um diálogo pudesse se estabelecer entre estes 

dois campos, a aproximação se fez a partir de duas obras cinematográficas que tem 

como tema central a Ciência. No processo de análise dessas obras, a Ciência se 

desvela diante dos olhos, não só do pesquisador, mas também e principalmente, do 

espectador, que é qualquer sujeito que um dia teve a oportunidade de assistir a um 

filme. 

 A origem da Ciência e da Arte, se é que podemos atribuir uma data,  datam do 

surgimento do homem, quando este passou a se indagar sobre o universo que 
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habitava e quando deixou as primeiras marcas nas paredes das cavernas para 

registrar seus feitos e a natureza que o circundava. Ou seja, a Ciência e Arte estão 

presentes na vida do homem, desde sua manifestação como um ser questionador e 

expressivo, o que não nos permite definir uma data, apenas marcos. 

 Nossa proposta está centrada numa análise fílmica que possa apresentar a 

obra cinematográfica como um instrumento de aprendizagem da Ciência, em especial, 

da História da Ciência. Assim temos como principais propostas metodológicas: a 

análise fílmica a partir da teoria apresentada por Erwin Panofsky em seu livro 

“Significado nas Artes Visuais”, denominado metodologia panofyskiana, “iconológico” 

ou histórico social; o estudo historiográfico na história da Ciência, apresentado pelo 

professor Ubiratan D’Ambrósio.  

 

5.2  O MÉTODO HISTORIOGRÁFICO 

 

 Entender ou, procurar entender, um fato, sempre nos obriga a voltar no tempo, 

ir buscar num tempo que não é o presente, respostas para nossas inquietações sobre 

o fato. O que vamos buscar nesse passado são memórias daqueles para os quais 

esse passado foi o presente. Buscamos registros dessas memórias que nos 

conduzam às respostas que procuramos. Essas memórias e esses registros, estão 

contidos na História do fato que analisamos. Para D’Ambrósio (2004, p. 166), “História 

é o conjunto dos acontecimentos humanos ocorridos no passado, e a Historiografia é 

o conjunto dos registros, interpretações e análises desses acontecimentos”.  

 Partindo-se dos conceitos de D’Ambrosio (2004) sobre História e Historiografia, 

podemos colocar nossa pesquisa neste espaço conceitual, pois ao pensarmos sobre 

o ensino de Ciência, este não pode estar desvinculado de sua história, pois é nela que 

os conceitos, formulações e teorias foram, são e serão desenvolvidos. Não há Ciência 

sem uma História da Ciência; não há História da Ciência sem a História dos Cientistas 

e Filósofos da Ciência. Ensinar os Princípios da Mecânica, desvinculados da história 

de Isaac Newton ou os Princípios da Inércia, sem ensinar sobre a vida de Galileu 

Galilei, é ensinar de forma incompleta, pois estaríamos ensinando apenas parte de 

uma complexa trama que envolve homem e universo. 

 A Historiografia tem como objeto a narrativa deixada por aqueles que 

registraram seus atos, suas pesquisas, seus experimentos, enfim, suas histórias de 

alguma forma. É interessante observarmos que quanto mais recente a história, maior 
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o número de registros, maior o número de suportes para esses registros. Nossa 

pesquisa envolve, ainda que não diretamente, fatos ocorridos da Antiguidade à 

Modernidade, quando pensamos exclusivamente na História da Ciência e chegamos 

à Contemporaneidade quando nos referimos ao Cinema e ao Ensino da Ciência. 

Segundo D’Ambrosio (2004, p. 166), 

 

A historiografia é, essencialmente, a história das narrativas, do registro 
dessas narrativas e da interpretação dos processos de decisão tomados por 
grupos sociais. Os dados históricos, geralmente, são fragmentados e a 
composição e reconstituição desses dados aproxima a história da ficção. 
Particularmente na falta de registro escrito, a historiografia se aproxima da 
ficção. A historiografia pode, então, recorrer à análise do discurso ficcional e 
incorporar as teorias de complexidade e caos, importantes instrumentos na 
análise possíveis ações.  
 

 

 Quando D’Ambrosio aponta para a aproximação entre história e ficção, 

justificando que informações históricas, geralmente se apresentam fragmentadas, 

isso nos permite pensar o papel da Arte junto à História da Ciência, pois foi a partir da 

Literatura e de pinturas que muitos feitos científicos foram registrados, ou melhor 

dizendo, representados. Um exemplo clássico desse diálogo está na obra do pintor 

inglês Joseph Wright, Experimento com um pássaro numa bomba de ar, de 1768. A 

obra, além de uma referência artística no uso da técnica do claro-escuro, apresenta 

um experimento científico envolvendo as propriedades do ar, no século XVIII. A obra 

não apenas se apresenta como um registro de uma aula de Ciências, como possibilita 

perceber a reação dos personagens diante das descobertas científicas da época. 

 Assim como a pintura de Wright nos permite uma leitura sobre o impacto do 

experimento junto ao grupo que o assiste, o Cinema irá nos permitir uma leitura a partir 

de um discurso ficcional, presente nos filmes, referente a um comportamento 

discursivo e científico. D’Ambrosio (2004, p. 167), afirma que “é impossível 

estabelecer fronteiras firmes entre o real e o imaginário na exploração de fatos 

passados”. Nesse sentido, a obra de Arte surge como um elemento importante na 

interpretação de fatos passados. A narrativa fílmica é construída a partir de um roteiro 

e esse, quando trata-se de uma obra reconhecidamente importante para uma área do 

conhecimento, é feito por profissionais assistidos por especialistas.  

 Quando falamos do conhecimento científico, seja ele expresso pelos livros 

didáticos, pelos romances literários ou pelo Cinema, estamos falando de um conjunto 

de dados representados por datas, pessoas, lugares e acontecimentos. Esses dados 
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foram organizados, ao longo da História, de maneira a possibilitar a sua difusão para 

diferentes culturas, em diferentes momentos. Quando adotamos como método de 

pesquisa, o Método Historiográfico, reconhecemos nele a presença desses dados 

organizados dentro de determinados contextos sociais, culturais, econômicos e 

históricos. Ainda devemos ter claro que esses dados sofrem, continuamente, 

interpretações definidas por questões de caráter ideológico, filosófico e mesmo 

mercantil. Mesmo na época de Galileu Galilei ou Isaac Newton, a publicação de um 

livro sobre seus experimentos e observações, estava sob a tutela de um governo que 

decidia o que deveria ou não ser publicado e também dependia de recursos 

financeiros que não provinham de seus autores. 

 No Método Historiográfico, os registros que nos permitirão o acesso à 

informações importantes para nossa análise, provém das fontes históricas e estão 

representadas, nesse caso específico, por livros, documentos, sites, depoimentos e 

filmes. As fontes históricas representam não só o registro de fatos, acontecimentos e 

mesmo de pensamentos de pessoas que tiveram ou ainda têm um papel importante 

numa determinada área do conhecimento humano. Representam ainda uma série de 

contextos aos quais essas fontes estavam subordinadas por ocasião de suas criações 

e publicações.  

 É importante destacar que as fontes históricas estão sujeitas às possíveis 

leituras feitas por quem às consulta e consequentemente estão suscetíveis a 

diferentes interpretações. Essas interpretações estarão subordinadas a posturas de 

cunho ideológico, filosófico e metodológico, daqueles que consultam as fontes e são 

questões que vão além do conhecimento científico. 

 Quando utilizamos uma fonte, nem sempre ela é o que podemos chamar de 

fonte primária, ou seja, aquela escrita originalmente pelo autor da informação sobre a 

qual estamos trabalhando ou que não tem mediação de outros autores. No caso da 

História da Ciência, quando tratamos de escritos importantes de Euclides, Ptolomeu, 

Nicolau Copérnico ou Galileu Galilei, por exemplo, o fazemos a partir de outras fontes 

que não a reprodução dos tratados originais e sim escritos que tratam desses e outros 

cientistas e filósofos que fazem parte do escopo estudado. Fontes primárias podem 

ser representadas não só por escritos, livros ou documentos, mas também por 

imagens, como no caso de uma pintura, uma fotografia ou mesmo de um filme.  

 Segundo D’Ambrósio (2004, p.171), as fontes podem assumir um caráter de 

universalidade e, 
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A seleção das fontes e a sua interpretação estão associadas ao momento e 
ao próprio grau de desenvolvimento. Ambas, seleção e interpretação, estão 
em permanente revisão, embora haja alguma resistência a esse caráter 
dinâmico e, mesmo uma tendência à busca de uma história definitiva, 
particularmente na história da ciência.  

 
 

 A reconstituição de um fato ou de um evento do passado, principalmente 

quando este não é recente, é algo impreciso, pois quando pensamos num intervalo 

temporal representado por séculos e restaurado a partir de uma visão recente, 

contemporânea, devemos considerar que nem sempre teremos subsídios que nos 

garantam a precisão desses fatos. Vale lembrar que muitos dos importantes escritos 

científicos da Idade Média estavam sob a censura e o controle da Igreja Católica.  

 Quando uma pesquisa delineia suas fontes, o faz a partir de uma visão político 

ideológica de quem realiza a pesquisa. Isto representa dizer que uma pesquisa não 

se isenta de uma visão singular de homem, de mundo e de sociedade. Dessa forma, 

ao realizarmos uma pesquisa, somos levados a escolher determinado autor em 

detrimento a outro, não simplesmente por uma questão de disponibilidade e acesso 

aos seus escritos, mas sim por uma opção teórica e metodológica. Ao adotarmos 

como proposta metodológica a Historiografia, nos alicerçamos na proposta de Diehl 

(2002, p.54), quando este aponta que ao interpretarmos a história, devemos ter 

presentes quatro ingredientes fundamentais: 

 

- as concepções pré-científicas formadoras do horizonte cultural do intérprete; 
- a cognicibilidade dos objetos no processo de reconstituição do passado; - 
os recursos metodológicos e - a imaginação produtiva. Os quatro elementos 
fundamentais devem ser entendidos como programa mínimo e necessário 
para um compromisso no debate proposto.  
 

 

 Ao interpretarmos um texto, seja ele de que natureza for, não o fazemos isentos 

de pré-concepções, pois estas fazem parte de nosso universo cultural, que não se 

inicia e nem se encerra naquele momento. Nossas interpretações são permeadas por 

leituras que, muitas vezes, nem ao menos temos plena consciência de onde vieram, 

mas fazem parte de um universo cultural estabelecido por nossas relações parentais, 

familiares, sociais, educacionais, religiosas, entre outras, formando o que Diehl 

(2002), chama de concepções pré-científicas. 

 Já a cognicibilidade está relacionada com a capacidade dos objetos nos 

permitirem reconstituir o passado para que possamos conhece-lo, ou ainda, 

reconhece-lo. No caso de nossa pesquisa não nos relacionamos com objetos que 
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possam nos remeter para um passado que reconstrua a história da ciência, mas 

utilizamo-nos de fontes que assumem esse papel, no caso os textos literários e 

científicos e os filmes. São objetos que foram produzidos em nossa 

contemporaneidade, em nosso tempo, porém que resultaram de outros objetos 

ligados ao passado, ligados à própria história da ciência. 

 Os recursos metodológicos na historiografia estão representados por 

instrumentos e encaminhamentos que nos proporcionem uma relação mais profícua 

com o nosso objeto de estudo. Assim podemos entender que desde a utilização de 

textos literários e científicos, filmes, consultas a sites, blogs, entre outros instrumentos 

e ações, se configuram em recursos no processo da pesquisa.  

 O quarto ingrediente citado por Diehl (2002), a imaginação produtiva, tem um 

caráter subjetivo e está diretamente relacionado com a capacidade produtiva do 

pesquisador, para, a partir dos três elementos anteriores, construir conceitos, 

interpretar dados, significar e resignifcar informações, perceber estruturas cognitivas 

que não estão explícitas nas narrativas dos textos, seja ele literário, verbal ou visual.  

 Diehl (2002) faz uma importante observação para a questão da análise, a partir 

do método historiográfico, a qual nos norteia nos diferentes campos de nossa 

pesquisa, seja a Ciência, o Cinema ou o Ensino. O autor destaca que a leitura sempre 

se faz numa perspectiva de contraposição dialética de categorias, ou seja, o nosso 

entendimento deve pressupor que a contraposição também representa a 

complementação da ideia. Assim ao analisarmos a História da Ciência, por exemplo, 

devemos levar em conta aspectos contrapostos e ao mesmo tempo complementares 

como: a universalidade e a particularidade, a identidade e a diferença, a parte e o 

todo, o pertencimento e a distância, o sujeito e o objeto, entre outros. O olhar na 

perspectiva da contradição nos conduz a um melhor entendimento sobre outros 

valores, outras possibilidades e outras culturas. 

 Para D’Ambrosio (2004), ao propor o método historiográfico, a História da 

Ciência tem dois objetivos: o primeiro é o de descrever o conhecimento científico de 

outros tempos e de outras civilizações; o segundo seria o de entender a evolução do 

conhecimento humano, no qual a ciência se insere, assim como as artes, as religiões, 

os valores, os comportamentos. O autor ainda destaca que essas áreas se relacionam 

e se influem mutuamente. Destaca-se que uma análise na perspectiva historiográfica 

terá como referências o espaço e o tempo, nos quais a própria Ciência, assim como 

a Arte e o Ensino ocorrem. Ainda, para D’Ambrosio (2004, p. 172), “a estratégia de 
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análise se resume em entender a história da ciência como a história da espécie 

humana em busca de sobrevivência e de transcendência nos diversos ambientes por 

ela ocupados”.  

 Desde a Antiguidade, quando filósofos como Platão e Aristóteles já se 

debruçavam sobre os enigmas do universo, os estudos científicos não estavam 

sujeitos a um simples processo de desvelamento, registro e circulação. Os estudos e 

pesquisas científicas, sempre acarretaram um complexo sistema de relações para que 

pudessem acontecer, fossem eles sociais, econômicos, culturais e por conseguinte, 

sempre envolveram relações de poder. Segundo D’Ambrósio (2004, p. 185), “não é 

possível fazer história do conhecimento sem uma reflexão sobre como o poder vigente 

tem determinado a organização intelectual e social e a difusão do conhecimento, e, 

indiretamente, a própria geração do conhecimento”.   

 Quando pensamos na História da Ciência, trazemos à tona, nomes, locais e 

fatos que acabaram por ser institucionalizados como relevantes para o 

desenvolvimento do campo científico. É certo que a história deve ter sido e ainda é, 

injusta com alguns personagens que devem ter passado despercebidos ou pouco 

reconhecidos. Compor, ou melhor, recompor a história é uma trama muito complexa, 

devido à multiplicidade de fatores envolvidos. D’Ambrósio (2004) utiliza o termo 

vulgarização ao falar sobre uma história romantizada da Ciência e diz que ela até se 

justifica em alguns momentos, apesar dos riscos que oferece. A essa história, 

D’Ambrósio associa a ficção científica, afirmando: “Daí a grande importância da ficção 

científica no desenvolvimento da ciência e sua grande importância como fonte na 

minha proposta historiográfica” (2004, p. 186). 

 Ao vincular ficção científica e história da ciência, o autor nos remete ao 

significado da palavra ficção, ou seja, algo criado a partir da nossa imaginação e que, 

neste caso, se integraria aos fatos e acontecimentos que demarcaram a história da 

ciência. Sabemos da manipulação do Estado e da Igreja nos assuntos que envolviam 

as relações do homem e do universo e que muitos fatos foram omitidos e adulterados 

quando vinham a público. Assim, a ficção teve um papel importante na construção da 

história e consequentemente, um papel também fundamental no método 

historiográfico. Ao analisarmos uma pintura, um romance ou um filme, estamos diante 

de uma obra híbrida no sentido do real e do imaginário. A obra de arte nos é 

apresentada como uma fonte que traz em sua essência representacional, realidade e 

ficção. Cabe ao pesquisador ou mesmo ao fruidor, a leitura atenta da obra. 
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 D’Ambrósio (2004, p. 194) ainda nos diz: “uma historiografia que nos dê uma 

percepção do passado como motivador para ações presentes, particularmente 

inserindo o conhecimento científico atual, é responsabilidade do historiador da 

ciência”. Estendemos esse pensamento àqueles que, ainda que indiretamente, não 

só atuam como historiadores da ciência, mas que estabelecem vínculos com a história 

da ciência, sejam pesquisadores, professores, produtores, enfim, atores desse 

processo historiográfico. 

 

5.3  A ANÁLISE FÍLMICA E A TEORIA DE PANOFSKY 

 

 Como proposta para a análise fílmica desta pesquisa, adotaremos a teoria de 

Erwin Panofsky, apresentada em sua obra O Significado nas Artes Visuais, na qual o 

autor apresenta uma proposta para a análise de uma obra visual, chamado de Método 

Iconológico. Resumidamente, sua análise consiste em seguir três passos: a análise 

pré-iconográfica, a análise iconográfica e, por fim, a interpretação ou análise 

iconológica.  

A análise pré-iconográfica tem por objetivo identificar os significados fatual e 

expressional de uma determinada obra. Já a análise iconográfica busca identificar os 

significados convencionais expressos pelos elementos de uma obra. E por fim, vem a 

interpretação, quando se consegue captar o significado dessa obra, seus valores 

simbólicos que representam signos da cultura na qual foi produzida. Tal metodologia 

possibilita a análise de uma obra dentro do seu tempo e espaço e em sua relação com 

outras produções culturais do período. (PANOFSKY, 2007).  

É interessante destacar o pensamento de Panofsky sobre o cinema, quando 

este diz:  

 

[...] queiramos ou não, os filmes é que moldam, mais do que qualquer outra 
força isolada, as opiniões, o gosto, a linguagem, a vestimenta, a conduta e 
até mesmo a aparência física de um público que abrange mais de 60% da 
população da terra. Se todos os poetas líricos, compositores, pintores e 
escultores sérios fossem forçados pela lei a cessar suas atividades, uma 
fração bem pequena do público em geral tomaria conhecimento do fato e uma 
outra ainda menor iria lamentá-lo seriamente. Se a mesma coisa acontecesse 
com o cinema, as consequências sociais seriam catastróficas. (2000, p. 346). 

 

 

 A fala do crítico de arte, alemão, Erwin Panofsky, data de 1947, numa época 

em que o Cinema representava a maior forma de entretenimento. Alguns anos antes, 
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Walter Benjamin afirmara que o Cinema era a Arte do Século XX, pois em função do 

custo (considerado baixo) dos ingressos e já visto como uma forma de arte, o cinema 

atraia milhares de pessoas às salas de exibição.  

 O método proposto por Panofsky, foi desenvolvido para o estudo da Arte na 

Renascença e se destinava à análise imagética de obras desse período. Esse estudo 

foi apresentado no livro Studies Iconology em 1939 e posteriormente retomado em 

Meaning in the Visual Arts, em 1955, no Brasil chamado Significado nas Artes Visuais 

e traduzido por J. Guinsburg. Esse método parte de dois conceitos fundamentais: a 

Iconografia e a Iconologia e se dá em três momentos distintos: pré iconográfico, 

iconográfico e iconológico. Aqui faremos uma transposição do método, da análise de 

obras pictóricas para a análise de obras cinematográficas. 

 A Iconografia é considerada um ramo da História da Arte que tem como foco 

central o tema ou significado das obras de arte em contra posição à forma dessas 

obras. A Iconografia se fundamenta em dois significados: o fatual, ou seja, aquilo que 

a imagem descreve pelo uso das linhas, cores, textura e o expressional, aquilo que a 

imagem representa à partir da leitura do espectador. No fatual, o espectador ou leitor, 

se pensarmos em leitura de imagem, faz uma identificação da imagem, já no 

expressional ele irá perceber, apreender, emocionalmente, o significado dessa 

imagem. Juntos, fatual e expressional, representam o que Panofsky (2007), chama de 

significado ou Tema Primário ou Natural. 

 O Tema Primário ou Natural representa a percepção da obra em sua forma 

pura. Uma identificação sem qualquer conhecimento ou contexto cultural. Puramente 

descritivo. A essa fase do método Panofsky chama de Pré Iconográfica. Para 

entendermos essa fase na análise de uma obra pictórica, a pré iconografia seria a 

descrição da técnica utilizada, das cores, da luz, das linhas e também das emoções 

ou momentos representados: o personagem representado está triste ou alegre; 

apreensivo, amedrontado, dormindo, ou ainda, uma paisagem do fim do dia, de um 

dia chuvoso, do pôr do sol, por exemplo. 

 Na transposição do método de uma obra pictórica para uma obra 

cinematográfica, o tema primário ou natural, está representado na descrição do 

gênero cinematográfico, na duração do filme, se ele é colorido ou preto e branco, 

sonoro ou mudo, o ano de produção, o estúdio que o produziu, seus interpretes, seu 

diretor, sua ficha técnica, a cenografia, a fotografia, o figurino e mesmo uma sinopse 

sobre ele. Identifica o filme. Informações que possibilitam ao espectador a escolha por 
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assisti-lo ou não. Configura-se num levantamento sobre os dados que possibilitaram 

a produção fílmica.  

 A fase iconográfica, que sucede a pré iconográfica, segundo Panofsky (2007), 

exige do espectador ou leitor imagético, que este seja, não somente familiarizado com 

o mundo prático dos objetos e fatos do cotidiano, mas também com o universo cultural 

e social que envolve a produção artística. Existe aí um significado, chamado por 

Panofsky de Secundário ou Convencional, que “difere do primário ou natural por duas 

razões: em primeiro lugar, por ser inteligível em vez de sensível e, em segundo, por 

ter sido conscientemente conferido à ação prática pela qual é veiculado” (2007, p. 49). 

 Nessa fase, o interprete de uma imagem associa elementos fundamentais da 

linguagem visual, tais como a linha, a plano, a cor, entre outros, numa composição, 

reconhecendo nessa, as imagens que formam a obra. A combinação de imagens 

presentes na obra irá determinar a história que a obra expressa. Essas imagens 

veiculam ideias. Segundo Panofsky (2007), a identificação das imagens e histórias 

que estas apresentam, representam o domínio daquilo que é conhecido por 

Iconografia.  

 No campo do Cinema, a análise iconográfica pode ser entendida como a 

história compreendida a partir da composição entre os diferentes elementos fílmicos 

que compõem a narrativa cinematográfica. Assim, por exemplo, o enquadramento ou 

os planos num filme de suspense, serão distintos de um filme musical. A trilha sonora 

de um romance e de uma aventura irão diferir em função da emoção que cada gênero 

determina no espectador. Aqui os elementos que dão à obra cinematográfica a forma 

fílmica, permitirão ao espectador reconhecer as qualidades técnicas do filme enquanto 

fruto de uma combinação entre a direção, a interpretação, a cenografia, o roteiro, a 

trilha sonora, a fotografia, os figurinos. Enfim, a combinação entre elementos 

específicos da linguagem que se reúnem numa composição para contar uma história. 

 A terceira fase do método proposto por Panofsky está relacionada com a 

interpretação que o espectador faz da obra, tendo como base também as fases 

anteriores. Este é um momento de profunda interação da obra com a personalidade 

de quem a observa. Aqui elementos históricos e culturais do espectador se 

manifestam ao interagir com a produção artística. O significado aqui encontrado é 

chamado intrínseco ou conteúdo e se manifesta como essência da obra e não como 

fenômeno, ao contrário dos anteriores. Para Panofsky (2007, p. 50), 
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É possível defini-lo como um princípio unificador que sublinha e explica os 
acontecimentos visíveis e sua significação inteligível e que determina até a 
forma sob a qual o acontecimento visível se manifesta. Normalmente, esse 
significado intrínseco ou conteúdo está tão acima da esfera da vontade 
consciente quanto o significado expressional está abaixo dela.  

 
 

 A fase iconológica da análise, leva em conta aspectos que envolvem a 

produção artística, tais como: o espaço geográfico, o contexto social e econômico, o 

contexto histórico e temporal, o contexto cultural. Os valores simbólicos de uma obra 

ao serem descobertos e interpretados por quem a observa, não como mero 

espectador, mas sim como interpretante da mesma, representam o objeto da 

Iconologia. Assim cabe percebermos a diferença entre a Iconografia e a Iconologia. A 

Iconografia é o processo de descrição e classificação das imagens, fornecendo 

subsídios importantes para interpretações posteriores. Segundo Panofsky (2007, p. 

53), a Iconografia, 

 

coleta e classifica a evidência, mas não se considera obrigada ou capacitada 
a investigar a gênese e significação dessa evidência: a interação entre os 
diversos “tipos”; a influência das ideias filosóficas, teológicas e políticas; os 
propósitos e inclinações individuais dos artistas e patronos; a correlação entre 
os conceitos inteligíveis e a forma visível que assume em cada caso 
específico.  
 

 

 Já a Iconologia representa um método de interpretação da imagem e como tal, 

busca compreender o significado da mesma, de forma precisa. Isso requer uma exata 

análise das imagens e o universo que compõe essas imagens. Segundo Silva (2013, 

p. 158), 

 

A interpretação iconológica é a mais complexa e delicada das análises, pois, 
requer o conhecimento dos “sintomas culturais, ou símbolos” e de como estes 
foram expressos pelo autor da obra. É passível de diferentes interpretações, 
uma vez que pode ser realizada de acordo com as interpretações de quem 
faz a análise.  
 

 

 A fase iconológica exige do interpretante uma observação atenta aos indícios 

culturais e simbólicos que a obra possa apresentar, mas também está vinculada ao 

universo pessoal deste mesmo interpretante. Na obra cinematográfica, vamos 

encontrar marcos temporais ligados à: evolução tecnológica do cinema, 

aprimoramento da linguagem e aos movimentos cinematográficos. Assim quando 

analisamos um filme produzido no movimento neorrealista, por exemplo, iremos 
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encontrar na obra vestígios do período pós guerra, especificamente na Itália. Ali 

encontraremos uma proposta estética e narrativa, guiada pelas consequências da 

Segunda Guerra Mundial e pelo impacto causado na indústria cinematográfica 

italiana, expressa por quem produziu a obra e entendida por quem assistiu a obra. 

Nesse caso a experiência de quem analisa a obra tem papel fundamental na 

interpretação. Uma pessoa que sabe que um filme neorrealista foi produzido na Itália 

do pós guerra, terá melhores condições de entender a obra, diante daquele que não 

tem esse conhecimento. 

 O método Iconológico proposto por Panofsky, como forma de entender a obra 

de arte se dá na perspectiva de um evento que ocorre em três momentos distintos. 

Num primeiro momento o interpretante da obra descreve a obra a partir de suas 

formas puras (fase pré iconográfica). Num segundo momento ocorre o 

reconhecimento da imagem, ou seja, das imagens geradas pelas formas puras e que 

acabam por veicular uma ideia ou uma história (fase iconográfica). Num terceiro 

momento, utilizando-se das fases anteriores e recorrendo ao próprio repertório 

cultural, o interpretante estabelece com a obra um entendimento sobre o significado 

intrínseco da mesma (fase iconológica).  

 Como o objeto da presente pesquisa é o Cinema enquanto possibilidade 

didático pedagógica para o ensino de Física, cabe-nos pensar o Cinema como uma 

obra essencialmente visual, que nos dias atuais, não desvincula sua narrativa fílmica 

do uso do som, tornando-se então, essencialmente uma obra audiovisual. Quando da 

análise pré iconográfica de um filme, percebemos sua forma pura, nos elementos 

essencialmente cinematográficos, tais como os planos, enquadramentos, fotografia, 

mise-en-scéne, trilha sonora, além de elementos comuns a qualquer obra visual, tais 

como linhas, cor, textura, entre outros. 

 Na análise iconográfica, numa obra cinematográfica, identificamos como os 

elementos fílmicos se estruturam para dar forma ao filme, gerando imagens que nos 

apresentam uma história. Nessa fase o gênero cinematográfico é determinante na 

estruturação dos elementos, pois a forma como um musical e um suspense são 

apresentados, determina a maneira como esses elementos serão manipulados, como 

a duração dos planos ou a trilha sonora, por exemplo. 

 A análise iconológica define o próprio método de Panofsky, quando dados 

contextuais ampliam a leitura da obra, permitindo-nos interpretá-la, não só à luz do 

artista, mas também à nossa própria luz. Essa é fase que pode, ou não, evidenciar a 
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capacidade de um filme tornar-se uma importante possibilidade didático pedagógica, 

para uma determinada área do conhecimento humano.  

 Panofsky (2007) destaca que as fases do método, embora aparentem esferas 

independentes de significado, representam um processo único, orgânico e indivisível, 

que se referem a aspectos de um mesmo fenômeno: a obra de arte como um todo. 

No nosso caso, especificamente, a obra de arte cinematográfica. 

 

5.4  O MÉTODO E A ANÁLISE 

 

 Assim, nossa pesquisa adota o método historiográfico para compreender o 

processo instaurado na construção da História da Ciência, entendendo que essa 

história é a história dos filósofos e cientistas que, a partir de suas descobertas, suas 

observações, seus métodos, enfim, de suas próprias vidas, consolidaram o espaço da 

Ciência, do Conhecimento. É no espaço e no tempo que o homem se constrói e a tudo 

que compõem seu universo existencial. Se hoje sabemos que a Terra gira em torno 

do Sol, é porque em algum lugar, num determinado tempo, pessoas desenvolveram 

um complexo sistema de raciocínio, elaborado e reelaborado, a tal ponto que uma 

teoria surge, um modelo é criado, num processo contínuo e ininterrupto. 

 Perceber como esse processo se dá, implica na busca das memórias daqueles 

que no passado, mesmo do passado que ficou no parágrafo anterior, acabaram por 

produzir, histórica e socialmente, o conhecimento humano. A Ciência não é um mero 

produto do homem, mas sim um arranjo infinito de elementos que acabam por criar 

normas, leis, teorias, paradigmas. Quando entendemos o papel do homem nessa 

criação, nos aproximamos do entendimento sobre a Ciência. O método historiográfico 

nos permite essa aproximação. 

 Quanto à análise fílmica, adotando como referência o Método Panofskyano, 

aproximamos nosso olhar ao olhar de um crítico de arte, que viu no Cinema a forma 

artística que atingiu como nenhuma outra, até então, um grande público, tornando o 

Cinema a Arte das Massas. Seu método proposto para as Artes Visuais e aplicado em 

especial às linguagens pictóricas e escultóricas, na época do lançamento do seu livro, 

contempla as relações possíveis de se estabelecer numa obra fílmica, uma produção 

áudio visual, coletiva e, geralmente, de fácil acesso.  
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6 O CINEMA NAS AULAS DE FÍSICA: O CASO DE ANJOS E DEMÔNIOS E O 

NOME DA ROSA 

 

 O presente capítulo traz a análise dos filmes Anjos e Demônios e O Nome da 

Rosa, a partir da estrutura sugerida por Panofsky (2007) e aqui adaptada para as 

obras cinematográficas. Assim como no método proposto por Panofsky (2007), a 

análise se estrutura a partir de uma leitura pré iconográfica, na qual os dados técnicos 

dos filmes são apresentados; uma leitura iconográfica, que apresenta toda a estrutura 

do filme, propriamente dita e finalmente a leitura iconológica, ou seja, aquela na qual 

o professor ou aquele que está analisando o filme, dá sentidos e significados para o 

filme e o seu consequente uso em sala de aula ou em qualquer relação de ensino e 

aprendizagem. 

 A leitura iconográfica é acompanhada, em diversos momentos, pela imagem 

extraída do próprio filme e que dá suporte às descrições e interpretações de uma cena 

ou de uma sequência fílmica. É importante destacar que um filme é formado por uma 

infinidade de fotogramas dispostos numa determinada ordem e que na análise fílmica, 

todos os fotogramas são vistos e analisados na perspectiva das tomadas, cenas e 

sequências. As imagens escolhidas para ilustrar o texto, são aquelas que, na 

concepção do pesquisador, melhor representam, visualmente, uma cena importante 

para a análise. 

 Antes da apresentação da iconologia dos filmes estudados, é apresentada a 

estrutura fílmica dos mesmos, com base nos estudos em Bordwell e Thompson 

(2013), apresentados no capítulo Cinema: arte e linguagem, pois assim é possível 

estabelecer uma relação entre a estrutura do filme, enquanto produção artística e a 

produção de sentidos, apontados pela  iconologia.  

 

6.1  O CINEMA, A SALA DE AULA E A PESQUISA 

 

 Utilizar um filme em sala de aula como parte de um processo de aprendizagem 

requer, por parte do professor, procedimentos metodológicos específicos, que vão 

desde a escolha do filme até o processo que relaciona o filme e o conteúdo abordado 

pelo mesmo. São muitas possibilidades que envolvem a relação entre o filme e a 

disciplina (ou o conteúdo). É o professor que tem condições para avaliar o quanto um 



141 
 

filme pode integrar suas propostas didático-pedagógicas ao trabalhar um conteúdo a 

partir desse filme.  

 Nossa proposta é refletir sobre a História da Ciência, no caso dos filmes 

estudados, como ponto de partida para o ensino de Física, seja numa visão geral da 

Física ou de um conteúdo específico. A História da Ciência é a história dos grandes 

pensadores, filósofos, cientistas e suas descobertas, dúvidas, angústias. É a história 

dos conteúdos, dos modelos, dos conceitos e das formulações que compõem o 

universo da Física. Assim, selecionamos dois filmes para uma análise feita a partir da 

proposta de Erwin Panofsky ao estudar a Arte da Renascença, conhecido como 

método Iconológico, o qual adaptamos para a leitura das obras cinematográficas aqui 

apresentadas. 

 Dentro da perspectiva de Panofsky apresentaremos uma análise pré 

Iconográfica do filme, na qual destacaremos os elementos que caracterizam um filme 

como tal. Como obra cinematográfica. Na fase seguinte apresentaremos a análise 

iconográfica, ou seja, aspectos que transformam os elementos cinematográficos em 

imagem cinematográfica que apresenta uma narrativa fílmica. Por fim, a fase chamada 

de análise Iconológica, que inclusive caracteriza o método proposto por Panofsky, na 

qual apresentamos as interpretações que a obra nos sugere. Toda análise referente 

ao Cinema, por se tratar de uma linguagem específica é subsidiada pelos 

apontamentos de David Bordwell e Kristin Thompson, na importante obra A Arte do 

Cinema – uma introdução.  

 

6.2  A PRÉ ICONOGRAFIA EM ANJOS E DEMÔNIOS 

                       Figura 15 - Cartaz do filme Anjos e Demônios 

                                                 

                                                      Fonte: IMDB (2016) 
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 O filme Anjos e Demônios é uma produção norte americana de 2009, cujo título 

original é Angels & Demons. O filme foi produzido pela Columbia Pictures em parceria 

com a Imagine Entertainment, Skylark Productions e Panorama Films. A direção do 

filme é de Ron Howard e o elenco principal é formado por Tom Hanks, Ewan 

McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard e Armin Mueller-Stahl. O roteiro é de David 

Koepp e Akiva Goldsman, baseado no livro homônimo de Dan Brown. 

 O filme foi produzido após o sucesso de outra adaptação de Dan Brown para o 

Cinema: O Código DaVinci (The DaVinci Code – 2006), também dirigido por Ron 

Howard e roteirizado por Akiva Goldsman, tendo também Tom Hanks como ator 

principal. O filme O Código DaVinci foi realizado antes do filme Anjos e Demônios, 

porém na Literatura, Anjos e Demônios é anterior a O Código DaVinci, um foi escrito 

em 2000 e o outro em 2003. Ambos foram grandes sucessos literários, tendo Anjos e 

Demônios vendido cerca de 39 milhões de cópias no mundo todo e O Código DaVinci, 

mais de 80 milhões. 

 O diretor norte americano Ron Howard (1954 – USA) recebeu um Oscar de 

melhor diretor pelo filme Uma Mente Brilhante (A Beautiful Mind – 2001 – USA) e foi 

um ator mirim bastante popular, visto em séries famosas de TV dos anos 60 e 70, tais 

como: Terra de Gigantes, Daniel Boone, Bonanza, Gunsmoke, entre outras. Como 

diretor foi responsável por sucessos como: Splash: uma sereia em minha vida (Splash 

– 1984 – USA); Cocoon (Cocoon – 1985 – USA); Apollo 13 – do desastre ao triunfo 

(Apollo 13 – 1995 – USA); A Luta pela Esperança (Cinderella Man – 2005 – USA); 

Frost/Nixon (Frost/Nixon – 2008 – USA), entre outros. 

 O roteirista Akiva Goldsman (1962 – USA) recebeu o Oscar de melhor roteiro 

pelo filme Uma Mente Brilhante (A Beautiful Mind – 2001 – USA) e tem no seu currículo 

grandes sucessos como: Batman Eternamente (Batman Forever – 1995 – USA); Da 

Magia à Sedução (Practical Magic – 1998 – USA); Eu, Robô (I, Robot – 2004 – USA); 

Eu Sou a Lenda (I am a Legend – 2007 – USA), entre outros. David Koepp (1963 – 

USA), também roteirista, tem entre seus sucessos, filmes como: A Morte Lhe Cai Bem 

(Death Becomes Her – 1992 – USA); Jurassic Park: o parque dos dinossauros 

(Jurassic Park – 1993 – USA); Missão: Impossível (Mission: Impossible – 1996 – USA); 

Homem-Aranha (Spider-Man – 2002 – USA); Guerra dos Mundos (War of the Worlds 

– 2005 – USA); Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (Indiana Jones and the 

Kingdom of the Crystal Skull – 2008 – USA), entre outros. Pelas obras dos roteiristas 

pode-se observar que ambos são especialistas em filmes de aventura e ação. 
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 No Brasil o filme recebeu classificação indicativa de faixa etária para 16 anos, 

por apresentar assassinato, suicídio e violência com requinte de crueldade. Este é um 

dado fundamental que deve ser observado quando o professor faz opção por trabalhar 

com um determinado filme. Nos Estados Unidos o filme foi classificado para maiores 

de 18 e considerado como filme do gênero Thriller de Mistério. O filme tem uma 

duração de 138 minutos e na versão em DVD está dividido em 28 cenas, contando os 

créditos iniciais e finais. O livro, na versão brasileira, editado pela editora Sextante, é 

composto por 137 capítulos, distribuídos em 450 páginas. O livro ainda apresenta um 

mapa da cidade de Roma e outro da cidade do Vaticano, permitindo ao leitor uma 

visão sobre a trajetória dos personagens. 

 O fato do filme ser estrelado por um ator como Tom Hanks, confere ao filme, 

certa confiabilidade para o seu uso em sala de aula. O ator tem uma carreira 

consagrada no cinema norte americano e com reconhecimento mundial. Seus filmes 

variam de comédias leves para a família como Quero Ser Grande (Big – 1988 – USA) 

a dramas como Filadélfia (Philadelphia – 1993 – USA) ou Tão Forte e Tão Perto 

(Extremely Loud & Incredibly Close – 2011 – USA). Ewan McGregor representa outro 

grande nome do Cinema contemporâneo. Assim como Hanks, também é um ator que 

confere credibilidade aos filmes que participa. É um ator eclético em gêneros 

cinematográficos e já trabalhou com diretores como Peter Greenaway, Baz Luhrmann 

e Tim Burton. 

 Ao ser adaptado para o cinema, o livro sofreu algumas modificações 

importantes. No livro a cientista Vittoria Vetra é filha do cientista assassinado no início 

da trama. No filme eles são apenas colegas de trabalho. No livro o diretor do 

laboratório onde a história tem início, Maximilian Kohler, tem um papel fundamental. 

Já no filme esse personagem inexiste. Ainda: no livro o carmelengo é italiano e se 

chama Carlo Ventresca, já no filme o personagem é americano e se chama Patrick 

McKenna. Outros dois personagens da trama literária foram excluídos na adaptação 

para o cinema: os repórteres Gunther Glick e Chinita Macri. Adaptações na 

transposição da linguagem literária para a linguagem cinematográfica são comuns e 

geralmente não mudam a estrutura principal da trama. Como nossa proposta está 

diretamente relacionada com a linguagem cinematográfica e seu uso em sala de aula, 

nossa leitura ficará centrada no filme e não no livro. 

6.3  A ICONOGRAFIA EM ANJOS E DEMÔNIOS 
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 O filme apresenta sua narrativa centrada em 4 temas importantes: a 

antimatéria, a ordem dos Illuminati, a Arte Italiana e o poder da Igreja e seu embate 

com a Ciência. O filme inicia com o ritual da destruição do anel do pescador (anulus 

piscatoris), o anel que um Papa usa enquanto vive ou ocupa o cargo máximo da igreja 

católica. Ritualmente, quando um papa morre esse anel é destruído e com o mesmo 

ouro, é feito outro para o próximo sumo sacerdote. O sinete do anel é o selo papal 

oficial. O período compreendido entre a morte do Papa e o anúncio de seu sucessor 

é chamado de Sede Vacante ou O tempo do Trono Vago. O tempo diegético de Anjos 

e Demônios compreende pouco mais de 24 horas. 

 

                     Figura 16 - Anel do Pescador                          

                       

                         Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

                          

 

 As figuras 16 e 17 representam cenas que enfatizam o poder da igreja católica, 

tanto na simbologia do Anel do Pescador, quanto no enterro do Papa que reúne 

milhares de fiéis e se configura num ritual atribuído somente aos homens de grande 

poder junto à sociedade.   
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                         Figura 17 - Enterro do Papa 

                      

                         Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

As primeiras cenas do filme se passam na cidade de Vaticano, mostrando os 

rituais funerários do Papa. Na sequência temos a apresentação de um importante 

laboratório na Suíça (Genebra), CERN – Centro Europeu de Pesquisa Nuclear que 

possui o Grande Colisor de Hádrons. Tanto o CERN, quanto o Grande Colisor, são 

reais e se localizam em Genebra. O Grande Colisor de Hádrons é um equipamento 

tubular, circular de 27 m de circunferência, localizado 100m abaixo da superfície 

terrestre. Este equipamento é utilizado para acelerar prótons em direções opostas, 

provocando uma colisão e daí resultando novas partículas. Os Hádrons são 

compostos de partículas subatômicas, sujeitas à interações fortes e quando em 

estado de colisão podem gerar outras partículas. Segundo Las Casas (2010, s.p.), 

 

 

Colisões a essas energias podem “criar” certas partículas previstas 
teoricamente mas jamais observadas. Essas partículas, caso detectadas, 
podem nos dar informações sobre o que acreditamos ser o “mais íntimo da 
matéria”, nos ajudando inclusive a entender os instantes iniciais do Universo, 
onde algumas delas exerceram papel preponderante no mecanismo “das 
coisas”. Quando se “quebra” prótons, jogando-os um contra o outro com 
velocidades próximas à velocidade da luz, acreditamos que podemos “criar” 
um “mini universo” (na realidade “ínfimo universo”), semelhante ao universo 
real cerca de um nano segundo após o Big Bang.  
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               Figura 18 - Criação da Antimatéria 

 

              
                                                 
              Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

 Paralelamente ao evento da morte do Papa, o resultado de uma colisão bem 

sucedida, realizada no CERN e que produziu a chamada antimatéria ou “partícula de 

Deus”, em quantidade suficiente para extinguir o Vaticano, é roubada. Ao ser 

produzida, a antimatéria de alta combustão, fica em um tubo, suspensa por uma força 

eletromagnética, que evita o contato com qualquer tipo de matéria. Caso ocorra o 

contato entre qualquer tipo de matéria e a antimatéria, o resultado seria uma explosão 

de proporções cataclísmicas.  

Importante destacar aqui a diferença entre antimatéria e a partícula de Deus, 

pois no filme, elas aparecem como sendo a mesma coisa. Segundo Moreira (2009), 

para cada partícula que forma a matéria, existe uma antipartícula que forma a 

antimatéria, com mesma massa, porém com cargas elétricas opostas. Ainda, 

conforme Moreira (2009, p. 7), “matéria e antimatéria quando em contato se aniquilam 

mutuamente e convertem sua massa total em uma quantidade equivalente de 

energia”, o que no filme originaria a grande explosão do Vaticano.  

Já a partícula de Deus é o que a comunidade científica denomina de bóson de 

Higgs, uma partícula elementar que seria responsável pela origem da massa de todas 

as outras partículas elementares (elétrons, léptons, quarks, ...). Segundo Pimenta et 

al (2013, p.2), 
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Fora da comunidade científica o bóson de Higgs é mais conhecido como a 
partícula de Deus (God particle), nome popularizado pelo físico Leon 
Lederman em seu livro de divulgação científica, The God Particle: If the 
Universe Is the Answer, What Is the Question?. Nesse livro Lederman fez 
uma analogia entre a propriedade do Higgs de dar diferentes massas às 
diferentes partículas elementares e a história bíblica da Torre de Babel, em 
que Deus, num acesso de fúria, fez com que todos falassem línguas 
diferentes. A comunidade científica prefere chamá-lo de bóson de Higgs, já 
que God particle é inapropriado devido às conotações religiosas que o nome 
possa sugerir. 

 

 Após a apresentação destes episódios que definirão toda a trama do filme, a 

narrativa se transfere para os Estados Unidos, na piscina do campus da Universidade 

de Harvard, Cambridge, Massachusetts. Lá é apresentado o personagem central: o 

professor universitário Robert Langdon, um doutor em Simbologia, ou seja, a ciência 

que estuda os símbolos. O professor Langdon é interrompido na sua prática por um 

representante do Vaticano que pede que ele o acompanhe até a cidade sede do poder 

da Igreja Católica. O professor Langdon é informado que 4 cardeais, dentre os quais 

sairia o sucessor papal, foram raptados e até aquele momento a única pista que se 

tem é um ambigrama, uma imagem que mesmo ao ser invertida, continua tendo a 

mesma forma e a mesma representação. O ambigrama apresentado ao professor 

Langdon é a palavra Illuminati.  

 

       Figura 19 - Ambigrama da palavra Illuminati 

         

      Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

O professor explica ao agente do Vaticano que o ambigrama é um símbolo 

como Yin-Yang ou a Suástica e que sua origem remonta do século XVI quando um 
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artista desconhecido, ou pelo menos não citado no filme, haveria criado a imagem 

como um tributo ao culto de Galileu Galilei à simetria. Ainda segundo o professor 

Langdon, esse ambigrama era considerado um mito, há mais de 400 anos, que 

somente seria revelado quando os Illuminati tivessem poder para cumprir seu intento 

final. Segundo o representante do Vaticano os Illuminati, ao enviarem o ambigrama, 

assumiam a autoria do rapto dos cardeais. 

O grupo dos Illuminati ou dos Iluminados, nasce sob a denominação de 

Inimigos da Igreja. Sua origem data do século XVIII e tem como seu fundador o 

professor de Direito da Universidade de Ingolstadt (Alemanha), Adam Weishaupt, um 

representante do Iluminismo. Segundo a Revista Galileu (2016, s.p.), 

 

A ideia do professor de direito da Universidade de Ingolstad, na Alemanha, 
era fundar uma sociedade secreta composta por membros da elite com 
o objetivo de discutir e promover os dogmas do Iluminismo, corrente de 
pensamento pautada pela razão. Weishaupt esperava que, por meio de 
encontros, os membros dos Illuminati pudessem dialogar e se juntar a ponto 
de se tornarem influentes em decisões políticas do país.  
 

 

 Weishaupt era um opositor ao catolicismo reinante na região da Baviera, por 

este motivo ficaram conhecidos como os Iluminados da Baviera. Além de sua 

oposição à Igreja Católica, o grupo se contrapunha também às sociedades secretas 

cristãs e místicas, como a Rosa Cruz e a Estrita Observância Templária. O objetivo 

de Weishaupt era influenciar uma elite germânica, convertendo-a às ideias de 

progresso e razão, sobrepondo-se ao pensamento dominante da Igreja Católica.  

 A sociedade secreta foi fundada em 1776 e seus integrantes, ao aderirem ao 

projeto, passavam por três diferentes níveis de ascensão: ingressavam como noviços, 

passavam a minervos e chegavam a minervos iluminados. Em cada etapa deviam ler 

vários escritos de autores que representavam o pensamento iluminista. A fim de 

proteger a identidade e os locais onde a sociedade estava ativa, o professor 

Weishaupt rebatizou alguns integrantes e algumas cidades com nomes da 

Antiguidade Grega. Assim,  

 

Ingolstadt tornou-se Elêusis; Munique se tornou Atenas; Ravensberg, 
Tebas...Quanto aos dignitários da ordem, também eles tomaram emprestado 
seus apelativos da época greco-romana: Weishaupt, rebatizado Spartacus, 
está acompanhado de Ájax, Agaton ou ainda Tibério. (SIGNIER; THOMAZO, 
2008, p. 179). 

 



149 
 

Oficialmente a Ordem existiu por apenas 9 anos, sendo extinta em 1785 por 

um édito do governador da Baviera (COUTO, 2010, p. 89). O professor Weishaupt 

fugiu por ser o fundador e líder da organização e os demais membros foram proibidos 

de continuar com o grupo. A Ordem era composta por poucos membros, se 

comparada com outras organizações. Em 1780, a Ordem tinha cerca de 100 

integrantes, o que faz com que Weishaupt procure uma associação com a rede 

maçônica, da qual fazia parte.  No ápice de adesões, calcula-se que a Ordem tenha 

tido 2.500 membros.  

 Após a associação provocada por seu dirigente, a Ordem expande as fronteiras 

de sua influência e passa a ter uma representação significativa na Áustria, na Boêmia 

e na Hungria.  Seus membros fazem parte de uma elite, composta por banqueiros, 

mercadores, militares de altas patentes e até alguns membros do clero que 

acreditavam que o pensamento maçônico predominasse.  Entre seus membros mais 

ilustres estão Johann Gottfried von Herder (1744 – 1803), escritor e filósofo alemão e 

também Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832), um dos mais importantes 

escritores da história mundial. Muito se fala que Galileu Galilei pertencia aos Illuminati, 

porém não há registros que comprovem isso.  

 Após a interdição da Ordem, os Illuminati passam a ser considerados 

criminosos e perseguidos como tais. Apesar de considerada extinta quase no final do 

século XVIII, atribui-se aos Illuminati, uma importante participação num dos principais 

momentos da História da Humanidade. Segundo Couto (2010, p.89), 

 

Entretanto, para muitos, a Ordem nunca se extinguiu, mas passou para a 
clandestinidade. Isso porque, em 1789, quando a Revolução Francesa 
aconteceu, as pessoas se assustaram quando assistiram à queda da 
monarquia e da Igreja. Esse sentimento de que o mundo estava acabando 
precisava de um bode expiatório, e os Illuminati eram perfeitos para o papel.  

 
 

Assim como encontram-se vestígios da participação Illuminati na Revolução 

Francesa, existem suspeitas da atuação da Ordem clandestina, ainda que 

indiretamente nas revoluções americana e russa, entre outras. Além da suposta 

participação e influência em diferentes áreas, como a Política, a Ciência, a Economia 

ou as Artes. 

Os Illuminati tiveram símbolos que se consolidaram como representações da 

Ordem, tais como a pirâmide e triângulo com o olho inscrito, ambos presentes na 
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cédula de um dólar americano. Esse fato gera suspeitas que os ex presidentes George 

Washington e Benjamin Franklin fariam parte da Ordem dos Illuminati.  

 

               Figura 20 - Nota de um dólar americano 

                 

                    Fonte: Moreira (2016) 
 
 

Quando o agente do Vaticano se refere aos possíveis Illuminati que estariam 

agindo em Roma, enfatiza que irão caçá-los e mata-los, remetendo ao pensamento 

que os Illuminati eram criminosos que queriam acabar com a religião cristã. O 

professor Langdon rebate a afirmação, explicando que os Illuminati não eram violentos 

até o século XVII. Eram conhecidos como esclarecidos e a Ordem era formada por 

físicos, matemáticos, astrônomos, que discordavam dos ensinamentos da Igreja e se 

dedicavam à verdade científica, desagradando assim a instituição religiosa. A Igreja 

então passou a caçá-los e mata-los, assim como faria novamente, se necessário. Há 

uma incoerência na fala do personagem Langdon, pois os Illuminati só surgiram na 

segunda metade do século XVIII. 

Na cena subsequente, um plano fechado começa mostrando a organização 

para o conclave e abre com a imagem de um dos maiores monumentos artísticos da 

humanidade, símbolo do poderio da Igreja Católica: o teto da Capela Sistina. A cena 

reforça o poder e a hipocrisia da instituição religiosa ao mostrar os cardeais que irão 

escolher o novo Papa como homens vaidosos, fumando e ostentando equipamentos 

eletrônicos de última geração. 
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  Figura 21 - Cardeais indo para o Conclave 

         

                                                               

                                                                  Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

 Essa sequência do filme apresenta um diálogo entre o cardeal Strauss (Armin 

Mueller-Stahl), o responsável pelo conclave, chamado Grande Eleitor e o padre 

Simeon (Cosimo Fusco). O padre questiona o cardeal sobre o que deverá ser dito às 

pessoas que aguardam pelo início do Conclave, dizendo “as pessoas vão 

pensar...” e o cardeal o responde, completando a sentença com uma frase que 

representa o poder de manipulação que a Igreja Católica sempre exerceu sobre os 

seus seguidores: “o que lhes dissermos para pensar.” É a Igreja Católica 

dizendo: as pessoas vão pensar o que lhes dissermos para pensar. O pensamento 

secular da Igreja Católica. 

 O personagem do professor Langdon, um grande conhecedor das relações 

entre a Arte e a Religião Católica, apresenta ao espectador algumas dessas relações. 

Ao adentrar nos corredores de um dos prédios do Vaticano, onde se localiza a 

segurança da cidade santa e do Papa, ironiza com o olhar a Guarda Suíça, 

responsável direta pela segurança do representante máximo da Igreja Católica. Ao 

adentrar num amplo corredor, professor Langdon faz um comentário: “ah, a Grande 

Castração do Papa Pio IX”, e temos um plano que mostra o detalhe da genitália 
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de uma escultura, coberta por uma folha. O close da imagem permite ao espectador 

entender que a folha que cobre a parte intima da escultura não faz parte da obra 

original. O personagem Langdon, explica que em 1857, o então, Papa Pio IX, usando 

de um cinzel e um malho, castra centenas de obras de arte, que mostravam o corpo 

de um homem nu. Ainda, segundo o personagem, o Papa achava que o corpo incitava 

à luxúria.  

 

            Figura 22 - Detalhe da Grande Castração de Pio IX 

               

            Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

 Não existem fontes precisas sobre essa Grande Castração promovida pelo 

Papa Pio IX, porém, segundo Diehl (2000), uma onda moralista percorreu toda a 

Europa no século XVII, motivada ainda pelo Concílio de Trento (1563), que 

determinava que a nudez na arte fosse reprimida e que quando necessária, deveria 

encobrir as partes intimas com folhas de figueira. Ainda, segundo Diehl (2000), foi o 

papa Clemente 13, em meados do século XVIII, que ordenou que se colocassem 

folhas ou véus em todo acervo de nus do Vaticano. 

 Na sequência temos a cena do encontro entre o professor Langdon e a cientista 

Vittoria Vetra (Ayelet Zurur). É a partir deste momento que a narrativa fílmica se torna 

mais densa e o suspense se torna a principal tônica do filme. O personagem do 

comandante Richter (Stellan Skarsgard), líder da guarda suíça, passa a integrar a 

trama, nesse momento.  

 O sequestrador envia para a polícia imagens dos cardeais sequestrados e 

também de um tubo com uma substância dentro. Ao ver as imagens, Vittoria Vetra 

identifica a substância roubada dos laboratórios do CERN e diz que se trata da 

antimatéria de alta combustão, que poderia extinguir a cidade do Vaticano. Essa 
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antimatéria possibilitaria (no filme) os estudos sobre a origem do universo e por isso 

é chamada de “a partícula de Deus”. A cientista explica que em contato com algum 

tipo de matéria, a antimatéria pode causar uma explosão cataclísmica e que isso 

ocorrerá quando a bateria do tubo que mantém a antimatéria suspensa acabar. No 

tempo diegético do filme, eles têm em torno de 5 horas para recuperar o tubo e trocar 

a bateria. Ao ouvir a explicação de Vittoria Vetra, o professor Langdon fala: “a cidade 

do Vaticano será consumida pela luz” e o chefe da guarda afirma que estas 

são as palavras do sequestrador. 

 A fala do sequestrador e que definirá a trama e a narrativa do filme é a seguinte: 

“Nós destruiremos seus quatro pilares. Vamos marcar seus preferiti e 

sacrificá-los nos altares da ciência, aniquilando a Igreja de vocês. A 

cidade do Vaticano será consumida pela luz. Uma estrela reluzente no 

fim do caminho da Iluminação”. 

 Os quatro pilares a que se refere o sequestrador são os cardeais que formam 

o grupo dos preferiti, ou seja, o grupo formado pelos cardeais mais prováveis para 

ocupar o lugar do Papa morto. Ao afirmar que destruiriam os quatro pilares, afirma 

que acabaria com a estrutura que sustenta a igreja católica, pois entre os quatro 

“pilares”, um seria eleito o novo Papa, a figura principal da Igreja Católica. Os quatro 

cardeais seriam sacrificados nos altares da ciência. O termo altar representa um local, 

no qual um sacerdote oferta sacrifícios e oferendas a uma divindade. No altar da 

ciência os sacrifícios seriam os representantes da Igreja Católica e a divindade a 

Ciência ou o Conhecimento. A luz que consumiria o Vaticano pode ser entendida como 

o Conhecimento, a Ciência, sobrepondo-se à fé e à religião. 

 Os preferiti, segundo o sequestrador seriam marcados e sacrificados, ao que 

professor Langdon associa à Ameaça Illuminati, segundo ele uma lenda que envolve 

a sociedade secreta. A essência da ameaça seria a destruição do Vaticano. Os 

cardeais seriam marcados a ferro, outra lenda sobre os Illuminati. Faz menção a cinco 

marcas, cinco ambigramas, sendo quatro deles os elementos fundamentais da Física 

Aristotélica: Terra, Ar, Fogo e Água. O quinto seria outro mistério para o professor 

Langdon. 

 Os cardeais seriam sacrificados em público como uma forma de revanche pelo 

evento conhecido como La Purga. No filme o professor Langdon descreve La Purga 

como uma atitude extrema da Igreja Católica, ocorrida em 1668, na qual a Igreja 
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Católica sequestrou quatro cientistas Illuminati e antes de executá-los, marcou o peito 

deles com o símbolo da cruz. Segundo a Igreja essa era uma forma de expurga-los 

dos pecados que haviam cometido contra ela, em nome da Ciência. Esses cientistas 

haviam infringido as normas da Igreja Católica em questões científicas. Isso, segundo 

o simbologista, tornou os Illuminati mais radicais, soturnos, violentos e obcecados pela 

vingança. 

 Com a anti-matéria os Illuminati usariam da ciência e da tecnologia para destruir 

a Igreja. O personagem do professor Langdon usa a expressão “a Ciência obliterando 

a Religião”, para definir a situação principal que dará forma à narrativa do filme. O 

sequestrador menciona o Caminho da Iluminação que, segundo o professor Langdon, 

seria um trajeto secreto que levaria até a Igreja da Iluminação, local onde os Illuminati 

se reuniam. Nesse momento o professor Langdon pede acesso aos arquivos do 

Vaticano, os quais sempre lhes foram negados para suas pesquisas. O chefe de 

polícia explica que somente um decreto do curador e do Conselho dos Bibliotecários 

do Vaticano poderia autorizá-lo, o que é rebatido pelo professor ao afirmar que um 

mandado papal resolveria o problema. Como o Papa está morto, Langdon afirma que 

o Carmelengo teria poder para isso, pois o seu papel durante o tempe sede vacante, 

é o de Chefe de Estado, porém, sem atribuições de um Papa. 

 Nesse momento da narrativa fílmica, temos a apresentação do personagem do 

Carmelengo, embora este já tivesse aparecido anteriormente. Na cena em que 

conversa com os personagens do professor Langdon e da cientista Vitória Vetra, ele 

fala de sua relação com o Papa morto, colocando-se como filho e pessoa de extrema 

confiança do líder máximo da Igreja Católica. Se diz conhecedor das supostas lendas 

sobre os Illuminati e ainda afirma que La Purga seria uma mácula na história do 

Cristianismo. O Carmelengo afirma que os arquivos do Vaticano contêm os códices 

mais sagrados da cristandade e antes de autorizar o acesso para o professor 

Langdon, pergunta se este acredita em Deus:  

 

- O senhor acredita em Deus? 
- Padre, eu acredito que a religião... 
- Não perguntei se crê na visão dos homens sobre Deus. 
Perguntei se crê em Deus. 
- Sou um acadêmico. A minha mente me diz que eu nunca 
compreenderei Deus. 
- E o seu coração? 
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- Diz que não fui feito para isso. A fé é uma dádiva que 
ainda não me foi dada.  

 
 O diálogo entre o Carmelengo e o professor Langdon, neste momento, 

representa o embate secular entre a Religião e a Ciência. O Carmelengo se mostra 

um homem mais convicto que o professor, que por sua vez se mostra hesitante em 

suas respostas. Ao afirmar que a fé é uma dádiva que não lhe foi dada, o professor 

atribui à fé em Deus o sentido de algo que, ao contrário da Ciência, não se justifica 

pela razão e sim pela emoção.  

 Ao conseguir o acesso aos arquivos do Vaticano, o professor Langdon acredita 

poder encontrar o Caminho da Iluminação e a Igreja da Iluminação, local onde a 

cientista Vitória Vetra, acha que estaria a antimatéria, já que o sequestrador fala que 

o Vaticano seria consumido por uma luz: uma estrela reluzente no fim do Caminho da 

Iluminação. Se encontrarem, a tempo, o local onde seria a Igreja da Iluminação, a 

cientista conseguirá trocar as baterias do dispositivo que contém a antimatéria, 

evitando a explosão de dimensões atômicas.  

Para conseguir desvendar o caminho da Iluminação, o professor e a cientista 

irão procurar um livro de Galileu Galilei, sobre o qual a cientista indaga se era um 

Illuminati e ao que o professor Langdon responde: “e um bom católico para quem 

a Igreja e a Ciência não eram inimigas”.  Assim o personagem do professor 

Langdon, confirma a teoria de que Galileu era um Illuminati e ainda afirma que o 

mesmo queria que seus pares encontrassem o caminho da Iluminação. Para isso criou 

uma trilha cifrada. Segundo o professor, um mestre Illuminati esculpiu quatro estátuas 

em tributo aos elementos fundamentais: o ar, a água, a terra e o fogo. Essas estátuas 

estariam em igrejas de Roma e cada uma apontava para uma pista que levaria até a 

Igreja da Iluminação. Quem chegava até a Igreja da Iluminação se tornava um 

Illuminati. As igrejas que abrigavam estas estátuas eram chamadas de Altares da 

Ciência, o mesmo nome usado pelo sequestrador, para indicar onde os cardeais 

seriam sacrificados. 
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 Figura 23 - Sala do Processo de Galileo Galilei 

 

 Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

Segundo Franco (2010, p.13),  

 

O Arquivo Secreto do Vaticano constitui um registo imenso de memória das 
relações do cristianismo com a história da humanidade em diferentes épocas. 
Acessível a investigadores qualificados e detentores de métodos e 
competências de pesquisas avançadas (domínios de várias línguas, 
conhecimentos em paleografia, etc.), este famoso arquivo precisa de 
estudiosos que se dediquem ao levantamento, à classificação e à análise 
séria dos oceanos de documentos ali armazenados.  
 
 

Ao serem conduzidos ao Arquivo do Vaticano, o professor e a cientista têm 

acesso ao Processo de Galileu Galilei (Il Processo Galileano), um vasto arquivo sobre 

a vida de Galileu e seu embate com a Igreja Católica. Segundo Baiardi (2011, p. 1), 

A história dos processos e da condenação de Galileu pelo Tribunal do Santo 
Ofício ilustra como a separação defendida por Galileu não se dava. As razões 
apresentadas então pela Igreja católica nos processos de Galileu, se 
fundamentavam na visão cosmológica aristotélica, com mediação da 
construção ontológica de Tomás de Aquino. Esta construção consistia em um 
complexo desenvolvimento de argumentos com chave explicativa para todas 
as coisas e fenômenos e exibia a presunção de que se havia chegado a um 
termo ideal, a uma convergência entre a busca do saber e o entendimento da 
ordem natural estabelecida por Deus. Esta visão oficial da Igreja Católica se 
opunha a todas as novas descobertas científicas que contrariassem a ordem 
universal nela sugerida.  
 

 

 No arquivo o professor Langdon explica que o Vaticano confiscou dos Países 

Baixos, os escritos de Galileu, após a sua morte. Procuram algo relacionado ao 

número 503, que segundo o professor, sempre aparecia nas cartas dos Illuminati, 
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rabiscado nas margens ou assinado. Ele destaca o número 5, como um número 

importante para os Illuminati, pois aparece no Pentagrama, em Pitágoras e outros 

exemplos na Ciência, mas não consegue explicar o três. Acabou por deduzir que o 

503, em numeração arábica era uma forma de registrar disfarçadamente o valor em 

algarismos romanos que seria representado pela letra D maiúscula (500), seguida de 

três letras I (i) maiúsculas (3), ou seja, DIII (D3), o terceiro livreto de Galileu.  

 Os livretos de Galileu são: Dialogo, Discorso e Diagramma. O primeiro livreto 

ao qual o professor Langdon se refere é de 1632 e se chama Dialogo sopra i due 

massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano (Diálogo sobre os principais 

sistemas do mundo), o que corresponderia ao DI. O segundo livreto descrito por 

Langdon é de 1619 e se chama Il Discorso Delle Comete (O Discurso dos Cometas), 

seria o DII. Enfim o livreto procurado pelo professor é de 1659 e se chama Diagramma 

Veritatis (Diagrama da Verdade). Esse livro, apresentado no filme, seria um livro 

escrito por Galileu após a publicação, em 1638 de Discorsi e Dimostrazioni 

Matematiche, intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica & i movimenti 

locali (Discursos e Demonstrações Matemáticas Relativas a Duas Novas Ciências). 

         

          Figura 24 - Detalhe do arquivo de Il Processo Galileano 

         

         Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

  

 No diálogo entre o professor e a cientista, explica-se que no primeiro livro, 

Galileu expôs suas teorias de que a Terra gira ao redor do Sol e que a Terra não era 
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o centro do universo, entre o céu e o inferno, como dizia a Igreja. No segundo livro 

Galileu precisou negar sua teoria anterior, em função da pressão exercida pela Igreja.  

 Segundo o professor Langdon, como Galileu havia difundido suas ideias, o 

terceiro livro traria a verdade (Veritatis) e não o que a Igreja o havia obrigado a 

escrever. Assim, o suposto livreto, escrito em 1639, teria sido contrabandeado de 

Roma e impresso em papiro, na Holanda. O fato de ser uma impressão em papiro 

permitia que o livro pudesse ser facilmente destruído em água, caso aqueles que 

estavam utilizando-o fossem surpreendidos pela Igreja. Dessa forma “a heresia de 

Galileu se dissolveria”. 

 Ainda segundo o professor Langdon, em função dos livretos terem sido 

produzidos em papiro e às queimas de livros no Vaticano, aquele seria, 

provavelmente, o único exemplar existente. Ao examinar o livro, o professor encontra 

uma marca d’água e uma frase em inglês, em uma das páginas. Com pouco tempo 

para decifrações, a cientista Vitória Vetra, arranca a página e a dupla começa sua 

peregrinação na busca dos altares da Ciência e da Igreja da Iluminação.  

 Já percorrendo as ruas de Roma, o professor chega ao seguinte enigma: “Da 

tumba terrena de Santi, com a cova do demônio, cruzando Roma, há místicos 

elementos. O caminho da luz está preparado, o teste sagrado. Que os anjos o guiem 

em sua busca sublime.” Deduzem que o primeiro marco está na tumba de Santi, que 

segundo o professor Langdon, seria a tumba de Rafael Sanzio, também conhecido 

como Rafael Santi, um dos mais importantes pintores e escultores do Alto 

Renascimento. 

 Rafael faleceu aos 37 anos, no dia do seu aniversário (6 de abril), em 1520 e 

foi sepultado em Roma, no Panteão, considerada a mais antiga igreja de Roma. 

Quando os personagens do professor Langdon e a cientista Vitória Vetra entram no 

Panteão, que significa “Templo de Todos os Deuses”, procuram pela tumba de Rafael 

e descobrem que o corpo de Rafael só foi levado para o Panteão em 1759, mais de 

um século após a edição do Diagramma. Isso significava que aquele não era o local 

que procuravam. Como Rafael havia falecido em 1520 e seu corpo só foi levado para 

lá em 1759, eles teriam que descobrir onde o corpo foi sepultado logo após a morte, 

porém o professor deduz que a tumba terrena de Santi era uma capela projetada por 

Rafael e não sua tumba e a cova do demônio uma galeria funerária. Tomando 

informações com uma guia turística sobre uma capela projetada por Rafael, contendo 

um ossário e a estátua de um anjo, Langdon descobre que o local que procura é a 
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Capela Chigi, na igreja Santa Maria del Popolo, antes chamada de Capella Della 

Terra, a capela do Primeiro elemento. 

 Ao se aproximarem da igreja, o professor Langdon tem certeza que esta 

representará um dos altares da Ciência, ao avistar, diante da igreja, o obelisco, uma 

pirâmide, o símbolo egípcio adotado pelos Illuminati. É nessa igreja que o professor 

Langdon e o restante do grupo, encontrarão o primeiro cardeal sacrificado e marcado 

a ferro no peito, com o ambigrama da palavra Terra. O cardeal havia sido morto por 

asfixia com terra. 

 

 

                        Figura 25 - Detalhe do corpo do cardeal morto e marcado 

 

                        Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

 Após a infrutífera tentativa de salvar o primeiro cardeal sacrificado, o professor 

Langdon, ainda na cena do horrendo crime, busca pistas que o levem ao próximo Altar 

da Ciência, onde o próximo cardeal será sacrificado. Ao olhar para uma das esculturas 

que o professor Langdon observava atentamente, a cientista Vitoria pergunta se a 

obra era de Rafael e o professor responde que a capela era obra de Rafael, mas a 

escultura era de Bernini. Ao responder isso, o professor percebe que Bernini pode se 

tratar do mestre Illuminati desconhecido. A escultura diante da qual estão é Habacuc 

e o Anjo (1655-57).  
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                     Figura 26 - Langdon diante da obra de Bernini 

 

                         Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

 

 

 A cientista Vitória lembra que Habacuc é o profeta que previu a aniquilação da 

Terra, assim como o sequestrador prevê a aniquilação do Vaticano. Ao observar o 

anjo apontando para algo, o professor Langdon lembra da frase dita pelo 

sequestrador: “que os anjos o guiem em sua busca sublime” e deduz que este é o 

primeiro marco para o Caminho da Iluminação. 

 

 

  

O Anjo com as asas prolongando uma longa fita de pano, o braço direito 
estendido parecendo apontar para algo, e a mão esquerda tocando como a 
proteger a cabeça do Profeta. Este, sentado a perna esquerda levantada, o 
rosto numa expressão de surpresa, olhando o Anjo, estende o braço direito 
apontando com o indicador para a outra escultura. A mão esquerda segura o 
cesto onde segundo a Bíblia foi conduzido por um Anjo a levar comida para 
Daniel, que se encontrava na cova dos leões. (FIGUEIREDO, 2012, s.p.) 
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                                         Figura 27 - Habacuc e o Anjo (1655-57) 

 

                                         Fonte: FIGUEIREDO (2012) 

 

 Segundo Figueiredo (2012), a imagem do profeta aponta para outra escultura 

de Bernini, Daniel na Fossa dos Leões (1655-57), enquanto não se sabe para onde o 

anjo aponta. Seguindo a direção para a qual o dedo do anjo aponta, o grupo irá buscar 

o altar do segundo elemento, representado por uma escultura de Bernini que 

represente o ar. 

 As deduções do professor Langdon os levam para a praça de São Pedro, a 

procura de uma estátua que represente o ar. A Praça de São Pedro foi projetada e 

executada por Bernini, entre 1656 e 1667, a pedido do Papa Alexandre VII e fica na 

frente da Basílica de São Pedro. 

 Segundo Maia (2013), a Praça de São Pedro apresenta 140 imagens de Papas, 

santos e mártires católicos desenhados por Bernini e esculpidos por outros artistas. 

Porém a estátua que represente o ar que o professor Langdon procura, não está entre 

essas imagens e sim num baixo relevo, no piso da praça.  
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Figura 28 - A escultura em baixo relevo de Bernini 

 

Fonte: Miranda (2015) 

 

 A escultura em baixo relevo de Bernini que representa o ar, chama-se West 

Ponente (Vento Oeste). Segundo Miranda (2015), a escultura é mais conhecida por 

Respiro di Dio, foi esculpida e lá colocada pelo seu escultor original. Esse seria o 

segundo altar da Ciência, no qual o segundo cardeal foi sacrificado e marcado no 

peito, a ferro, com o ambigrama da palavra Ar (air). 

 

             Figura 29 - Cardeal sacrificado com o ambigrama no peito 

 

             Fonte: Anjos e Demônios (2009) 
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 O sequestrador deixa junto ao corpo do cardeal assassinado, um bilhete, no 

qual dá entender que foi também responsável pela morte do Papa, por dose excessiva 

de uma injeção que o Papa tomava para combater uma doença chamada 

tromboflebite.  

 Para chegar ao terceiro altar, o professor Langdon seguirá a direção na qual o 

anjo do West Ponente sopra o ar. Os traços que representam o movimento do ar 

indicam para o leste, fora do Vaticano. Os cinco traços formam um desenho que passa 

por 20 igrejas e nenhuma delas tem o nome ligado ao Fogo, o próximo elemento. A 

próxima escultura de Bernini estaria numa dessas igrejas.  

Mais uma vez o professor irá recorrer aos arquivos do Vaticano, agora sem a 

ajuda da cientista Vitória Vetra, que irá investigar os diários do cientista do CERN 

assassinado. Ao vasculhar o arquivo da Vaticano por obras de Bernini relacionadas 

ao elemento Fogo, o professor Langdon chegará a uma das mais importantes obras 

escultóricas da história: O Êxtase de Santa Teresa. 

Nos escritos de Bernini, a menção ao elemento Fogo, surge várias vezes, 

levando o professor Langdon, a deduzir que o próximo altar está na igreja Santa Maria 

Della Vittoria, na qual está a obra de Bernini, O Êxtase de Santa Teresa. 

A obra foi produzida entre 1646 e 1652, como parte de um suntuoso sepulcro 

localizado na igreja e encomendado pelo cardeal veneziano Federico Cornaro. 

Segundo Oliveira (2016, s.p.), 

 

 

A obra religiosa barroca de Lorenzo Bernini representa Santa Teresa de Ávila 
em êxtase místico no momento que ela tem uma visão sobrenatural de Deus. 
A Santa é representada em uma espécie de nuvem, enquanto um anjo 
sorridente que parece mais um cupido, está pronto para flechar, 
simbolicamente o seu coração.  
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                        Figura 30 - O Êxtase de Santa Teresa 
 

 
                        
                        Fonte: Oliveira (2016) 

 

 
 
 
 

                   Figura 31 - Detalhe dos estudos da obra de Bernini 
 

 
 

                   Fonte: Anjos e Demônios (2009) 
 

 

 O terceiro cardeal é sacrificado no fogo, diante da obra de Bernini e como os 

demais, com o ambigrama marcado em fogo no peito. 
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Figura  32 - Detalhe do ambigrama marcado no peito do cardeal 

 

Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

 Mais uma vez o anjo da obra indicará o caminho para o próximo marco, para o 

próximo altar, agora o elemento Água. Deduzindo que os locais onde estariam os 

quatro altares formam uma cruz que corta a cidade de Roma, o professor Langdon 

chega à quarta obra de Bernini que representa o altar da Ciência voltado ao elemento 

Água: a fonte dos Quatro Rios. 

 A Fonte dos Quatro Rios é uma obra de Bernini construída em 1648 e faz uma 

alusão aos quatro principais rios dos quatro principais continentes do mundo: o rio Nilo 

na África, o rio Ganges na Ásia, o Rio da Prata na América e o rio Danúbio na Europa, 

(NELSON, 2015). A fonte fica na Piazza Navona e abriga o Obelisco Agonalis, que 

em sua extremidade tem uma pomba, a qual o professor interpreta como “O Anjo da 

Paz”, um símbolo pagão, que representaria o quarto anjo, indicando o caminho para 

a Igreja da Iluminação. 

 Ao chegar à fonte, o professor Langdon consegue ainda ver o sequestrador 

lançando o último cardeal, no quarto altar da Ciência. O cardeal tem o peito marcado 

com o ambigrama da palavra Água. Ao contrário dos demais cardeais, esse é salvo 

pelo professor com a ajuda de turistas que estão no entorno da fonte. O cardeal 

sobrevivente indicará ao professor o local onde fica a Igreja da Iluminação: o Castelo 

Sant’Angelo. 
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Figura  33 - Fonte dos Quatro Rios de Bernini 

  

Fonte: Nelson (2015) 

 

 

                      Figura  34 - Detalhe do ambigrama no peito do cardeal 

 

                      Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

 O Castelo Sant’Angelo é uma construção que data do ano de 135 e até hoje 

continua em atividade como museu. Foi construído por ordem do imperador Adriano 
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para servir como mausoléu para ele e sua família. É uma das poucas edificações ainda 

existentes, desse período. No topo do edifício há uma imagem do archanjo Miguel. A 

ponte que dá acesso ao castelo, sobre o rio Tibre é ornamentada por 12 estátuas de 

anjos, de autoria de Bernini. (VILELA, 2015). 

 É no Castelo Sant’Angelo que o professor Langdon e a cientista Vitória Vetra, 

esperam encontrar o tubo com a antimatéria e salvar o Vaticano. Isso, porém, não 

acontece e eles irão encontrar o sequestrador e uma pista de que o Carmelengo será 

assassinado. No filme o professor fala de uma passagem direta para o Vaticano, a 

qual realmente existe. É por lá que o casal de heróis segue ao Vaticano para tentar 

salvar o Carmelengo. 

 Ao chegarem na sala do Carmelengo encontram este marcado a ferro, com o 

símbolo papal das chaves decussadas e sob a mira do revólver do chefe da guarda 

suíça. A segurança papal ao invadir a sala onde ocorre tal cena, acaba por matar o 

chefe da guarda e também o padre Simeon, acusado pelo Carmelengo de Illuminati. 

 

     Figura 35 - Detalhe da marca feita no Carmelengo 

 

     Fonte: Anjos e Demônios (2009) 

 

 Diante do que todos veem, o Carmelengo se torna uma vítima dos Illuminati. A 

marca das chaves cruzadas e de ponta cabeça, remetem a São Pedro, o primeiro 

Papa, crucificado de cabeça para baixo, no lugar localizado 50m abaixo de onde hoje 
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eles estão. Dessa maneira deduzem que a capsula com a antimatéria está na 

Necróple, a cidade dos mortos, mais especificamente na tumba de São Pedro.  

 Ao chegarem até à capsula, a cientista Vitória Vetra, conclui que não haveria 

tempo suficiente para a troca de baterias e que o melhor seria deixá-la no local e tentar 

evacuar a região, nos poucos minutos restantes. Impulsivamente o Carmelengo pega 

a capsula e sai correndo para o helicóptero que estava pronto para retirar alguns 

cardeais do local. 

 Pilotando o helicóptero, numa subida essencialmente vertical, o Carmelengo, 

afasta a antimatéria da população que tomava a Praça de São Pedro. As cenas nesse 

momento são de muita expectativa, sendo que os personagens miram o céu em busca 

de uma resposta sobre o paradeiro do Carmelengo. Numa cena que só o cinema 

hollywoodiano seria capaz de criar com alguma veracidade, o Carmelengo surge num 

paraquedas, enquanto o helicóptero do Vaticano sofre uma explosão cataclísmica, 

alterando a paisagem do céu da meia noite e atingindo violentamente as pessoas que 

estão na praça de São Pedro.  

 Apesar da violência da explosão, o Carmelengo sobrevive e ali mesmo começa 

a ser ovacionado pelo público como um grande herói, que salvou a Igreja Católica de 

um extermínio físico. Um dos agentes da polícia suíça corre para a Capela Sistina, 

onde ocorre o Conclave, dizendo que o Carmelengo salvou a Igreja e ainda está vivo, 

como num grande milagre. Os cardeais confinados no Conclave começam então a 

cogitar que esse “milagre” estaria indicando quem deveria assumir o posto de Papa, 

frente aos últimos acontecimentos.  

 O cardeal Strauss, o grande eleitor do Conclave, alerta aos demais que pela 

Santa Lei, o Carmelengo é inelegível para o papado, visto a sua a idade e o fato dele 

ser apenas um padre, o que é prontamente rebatido por outro cardeal que afirma que 

ocorreu naquela noite transcende a leis da Igreja Católica e por outro que diz que é 

possível uma eleição por aclamação, inspirados pelo Espírito Santo, proclamariam um 

nome em voz alta. Assim, elegeriam o Carmelengo, como o “escolhido por Deus”. Um 

dos cardeais lembra que “o escolhido” precisa apenas ser um membro ordenado do 

clero e estar na Capela Sistina na hora da sua eleição. Na sequencia vemos um grupo 

de guardas adentrando numa enfermaria onde o Carmelengo está sendo atendido. 

Os guardas informam ao Carmelengo que os cardeais o convocam para o Conclave, 

tão logo seja possível.  
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Na próxima cena temos a cientista Vitoria Vetra e o professor Langdon na sala 

do chefe da guarda, morto na sala do Papa, onde estava o Carmelengo. Ao 

resgatarem alguns documentos, eles encontram as imagens das câmeras que 

monitoram a sala do Papa e assistem à cenas que irão dar todo o desfecho da trama.  

Os últimos 10 minutos de filme são conclusivos na discussão estabelecida na 

trama sobre as relações entre a Ciência e a Religião, entre o Conhecimento e a Fé. O 

filme contribui muito mais para uma reflexão sobre papeis das instituições religiosas e 

científicas do que para a aprendizagem propriamente dita de um conteúdo 

estruturante ou específico no ensino da Ciência ou da Física.  

 

6.4  A ESTRUTURA FÍLMICA DE ANJOS E DEMÔNIOS 

 

Anjos e Demônios é um filme que teve um grande êxito de bilheteria, nas 

vendas de DVD’s e também quando exibido na TV, tanto em canais abertos, quanto 

por assinatura. O sucesso comercial de um filme depende de uma série de fatores, 

muitos dos quais Anjos e Demônios respondeu: ele vem após um grande sucesso de 

um livro e um filme dos mesmos autor e diretor; tem a frente do elenco um grande 

nome do Cinema norte americano e também um grande diretor, ambos premiados 

com um Oscar; um roteiro adaptado de um grande sucesso literário; temas que 

despertam o interesse do público, como a Sociedade Secreta dos Illuminati, a 

estrutura da Igreja Católica.  

 Quando pensamos na estrutura fílmica de Anjos e Demônios, a partir de 

Bordwell e Thompson (2013), podemos destacar os seguintes aspectos:  

1) Quanto à narrativa fílmica, trata-se de estrutura simples e com narrativa linear, 

ou seja, o filme não exige dos seus espectadores pensamentos ou 

conhecimentos mais elaborados para que se possa entendê-lo. O filme de 

início apresenta os seus personagens e o espaço de onde eles vêm. Os 

conflitos e situações são apresentados no início da trama, percorrendo um 

caminho que apresenta as consequências e a resolução do conflito. Esse é um 

ponto positivo ao levarmos um filme para a sala de aula, pois ali temos 

diferentes níveis de percepção e uma estrutura simples e uma narrativa linear 

pode contemplar todas as expectativas. 

2) Quanto à utilização das técnicas, mise-en-scéne, cinematografia, montagem e 

som, que definem o estilo de um filme, Anjos e Demônios tem vários aspectos 
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que agradam ao espectador. A mise-en-scéne tem por cenário o lado secreto 

do Vaticano. Do conclave na Capela Sistina à sepultura do Papa, do interior da 

Basílica de São Pedro às obras de Bernini. Os personagens se deslocam de 

forma rítmica por cenários envolventes, em ações ágeis, que envolvem 

suspense e aventura. O elenco tem atuações de grandes atores, destacando-

se atuação de Ewan McGregor como o Carmelengo. A fotografia é marcada 

pela perspectiva e profundidade de algumas cenas, valorizando os planos 

Geral, Médio e de Detalhe, muitas vezes destacados pelo desfoque de planos 

menores, como nas cenas da “Grande Castração” e do “Processo Galileano”. 

Os planos em detalhe das marcações à ferro nos cardeais e no Carmelengo 

causam grande impacto visual. As ações são marcadas por planos de rápida 

duração, o que confere a dinâmica dos filmes de ação e geram empatia ao 

espectador. 

3) Quanto a montagem, a qual Setaro (2010), considera o elemento mais 

específico da linguagem cinematográfica, Anjos e Demônios apresenta o que 

se chama de uma montagem rítmica, ou seja, uma montagem que utiliza de 

planos curtos para dar a sensação de dinamismo nas perseguições, 

nervosismo nos possíveis confrontos com o sequestrador ou de euforia quando 

o Carmelengo corre com a capsula com a antimatéria. Da mesma forma o ritmo 

também é dado pelos planos longos nas cenas do conclave ou do enterro do 

Papa. A associação da montagem e da mise-en-scéne, determina a carga 

emocional do filme, estabelecendo, inclusive, uma relação de cumplicidade 

com o espectador. Esta também é uma qualidade desejável para um filme em 

sala de aula. 

4) O som no filme de Ron Howard se manifesta pela fala dos personagens, pela 

trilha sonora e pelos efeitos sonoros. As falas compostas por entonações e 

sotaques diversos, acabam por dar dinamismo à narrativa, como por exemplo, 

quando do contraste entre a fala do Carmelengo e do professor Langdon, no 

diálogo sobre a crença ou não na existência de Deus. Já a trilha sonora, assim 

como os efeitos sonoros são elementos integrantes da narrativa, como nas 

cenas de grandes multidões; no sacrifício dos cardeais nos altares relativos ao 

Fogo e à Àgua ou da explosão da capsula da antimatéria. 

5) A Forma Fílmica de Anjos e Demônios está relacionada ao resultado que o 

filme apresenta quando todos os elementos formam um sistema que dá, para 
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o espectador, um sentido. Assim quando uma pessoa que assiste ao filme 

consegue perceber a trilha sonora ou uso da cor, em determinada cena, ele 

está percebendo a forma fílmica dessa obra. Quando o professor Langdon 

descobre o primeiro altar e o primeiro cardeal sacrificado, o filme, composto por 

uma narrativa e um estilo, leva o espectador a esperar pelo próximo desfecho, 

ou o próximo altar e o próximo sacrifício. É essa Forma que dá ao filme, o que 

Bordwell e Thompson, chamam de Significado Fílmico. Elementos da trama, 

como a cidade do Vaticano, a figura do Papa, as obras de arte, entre outros, 

representam os Significados Referenciais, pois como o próprio nome diz, são 

referências identificáveis para quem assiste ao filme. Quando um Significado 

permeia toda a narrativa do filme e é apresentado desde o início, ele é dito 

Significado Explícito. No caso de Anjos e Demônios o embate entre a Fé e a 

Razão pode ser considerado um Significado Explícito, pois é ele, esse embate, 

que desencadeará todas as ações na narrativa. O Significado Implícito é uma 

forma de interpretação e justamente, o principal instrumental para ser usado 

em sala de aula. Por exemplo: não fica claro se Galileu e Bernini eram 

Illuminatis. Esse fato pode propiciar a discussão sobre o Significado Implícito. 

O Significado Sintomático é aquele ligado aos valores sociais que um filme 

apresenta, à uma ideologia que pode ser entendida à partir do filme e que 

requer um encaminhamento consistente por parte do professor. 

6) A Forma Fílmica se define também por “Princípios Formais Específicos” 

(BORDWELL, THOMPSON, 2013), os quais são: Função; Similaridade e 

Repetição; Diferença e Variação; Desenvolvimento e Unidade/Não Unidade. 

No filme em questão as tomadas de cenas do Conclave, como aquela em que 

os Cardeais são vistos usando celulares de última geração, relógios caros, 

filmadoras, pode ser interpretado como um Princípio de Função, pois enfatizam 

o poder da igreja e a fragilidade do homem, reforçada pelo cardeal Strauss em 

sua fala final: “A Igreja é falha, porque o homem é falho”. O Princípio da 

Similaridade e Repetição, pode ser identificado pelo tempo diegético do filme. 

Sempre os personagens estão a poucos minutos de uma fatalidade. Sempre o 

ápice está relacionado ao tempo, o mesmo tempo que parece ironizar os 

personagens ao ser representado pelo relógio de Mickey Mouse, do professor 

Langdon. O Princípio da Diferença e Variação também tem por função dar 

dinâmica à narrativa e nesse caso podemos destacar as cenas iniciais que vão 
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situar o espectador, mostrando as diferentes realidades dos locais e dos 

personagens do Carmelengo, da cientista Vitória Vetra e do professor Robert 

Langdon. O Princípio do Desenvolvimento está relacionado ao 

desenvolvimento da trama. O filme inicia com o cortejo fúnebre de um Papa na 

Praça de São Pedro e termina com a Benção do novo Papa. Entre esses dois 

atos, ocorre toda a trama. O filme fala do Poder da Igreja e da manipulação que 

a igreja sempre desenvolveu, desde as notícias que deveriam ser transmitidas 

até o processo de Galileu Galilei. Quanto ao Princípio da Unidade e Não 

Unidade, este diz respeito à forma integrada, ou não, dos elementos na 

narrativa fílmica. Em Anjos e Demônios, todos os personagens, cenários, trilha 

sonora, diálogos, tem uma função definida na trama e se interligam, o que 

representa que há uma unidade no filme. 

A análise dessa estrutura fílmica, permite ao professor que irá utilizá-lo ter um 

bom domínio desse instrumento, pois todos os aspectos de uma produção 

cinematográfica foram considerados. Todos os filmes apresentam essa estrutura, 

pois foi a mesma que acabou definindo a linguagem cinematográfica, ainda que 

nem sempre os filmes tenham contemplado todos esses elementos. 

 

6.5  A ICONOLOGIA EM ANJOS E DEMÔNIOS  

                      

 

O filme Anjos e Demônios ao ser levado para sala de aula como proposta 

didático pedagógica pode propiciar diferentes abordagens no campo do Ensino de 

Ciência e de Física. Ele pode vir a ser uma importante forma de contextualização 
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histórica sobre conhecimentos da Física. Sua trama inicia relacionando a morte de um 

Papa a um laboratório de pesquisa nuclear na Suíça e a um professor universitário de 

Harvard.  

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Física: “A Física tem 

como objeto de estudo o Universo em toda sua complexidade” (PARANÁ, 2008, p. 

38). Essa complexidade, envolvendo a Ciência, está presente no filme como um eixo 

que perpassa toda a trama. O que um filme como Anjos e Demônios nos apresenta é 

uma rede de diferentes relações estabelecidas a partir de um conflito de interesses, 

desvendado apenas no final do filme. Uma forma usual para prender a atenção sobre 

o filme, porém utilizada de maneira eficiente pelo diretor Ron Howard, que usa de uma 

linguagem parecida com os jogos de voyeurismo do tipo Big Brother, para desvelar o 

final da trama. 

Elementos ou acontecimentos no início da história estabelecem as relações 

que vão delinear a trama e consequentemente a narrativa fílmica. A destruição do 

Anel do Pescador, logo no início do filme, mostra o fim de um ciclo de poder e a 

representação simbólica do poder de uma instituição, no caso a Igreja Católica. O anel 

está sendo destruído num ato que representa que uma autoridade máxima, o Papa, 

morreu, encerrando o período de uma gestão na instituição Igreja Católica. Estamos 

no Vaticano e acompanhamos o enterro de um “Papa Progressista”, em meio a uma 

Igreja dividida por mudanças e discórdias. Quando esta narrativa é suspensa, o 

espectador é transportado para o universo de uma grande incorporação ou empresa, 

na qual a principal ferramenta é o conhecimento científico, o que fica explícito nas 

primeiras imagens do CERN e nas frases que trazem termos como: colisor, 

antimatéria, fonte de íons, feixe de partículas, partículas de transição, entre outras. 

Termos não comuns para a maioria das pessoas. 

Num terceiro momento vemos alguém numa piscina e somos informados que 

agora estamos na Universidade de Harvard. Logo temos um diálogo entre o 

personagem principal, professor Robert Langdon e um representante do Vaticano. 

Assim são apresentados os três personagens principais: o Carmelengo Patrick, a 

cientista Vitória Vetra e o professor de Harvard Robert Langdon. O primeiro 

personagem representa essencialmente a Religião, a fé; os outros dois, o 

conhecimento, a Ciência e durante toda a narrativa fílmica estabelecem diferentes 

formas de relação, apresentando diálogos possíveis entre os dois campos. 
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A Ciência, a Religião Católica, a sociedade secreta dos Illuminati, o físico 

Galileu Galilei e o artista barroco Bernini, representam os elementos em torno dos 

quais podemos desenhar uma estrutura sobre a construção de um saber científico, 

que aliás, não fica explícito no filme, nem mesmo no livro, mas que se faz presente na 

narrativa do filme, quando o professor Langdon investiga o livreto de Galileu e as 

anotações de Bernini. 

A sociedade secreta dos Illuminati representa uma suposta reação de uma 

categoria, a de cientistas que se opunham ao poderio e desmando da Igreja católica, 

quanto às pesquisas e descobertas científicas do século XVIII. No filme a cientista 

Vitória pergunta se Galileu era um Illuminati ao que o professor Langdon responde: “e 

um bom católico para quem a Igreja e a Ciência não eram inimigas”. A 

resposta de Langdon é precedida de um sim subentendido. Porém, Galileu nasceu 

em 1564, século XVI e faleceu em 1642, século XVII, enquanto a ordem dos Illuminati 

surgiu no século XVIII (1776). Isto significa que Galileu poderia ter sido um 

predecessor dos Illuminati, mas não um Illuminati propriamente dito. Galileu foi para a 

comunidade científica da época um mártir que teve que renegar suas ideias em troca 

da própria sobrevivência.  

Os Illuminati, na trama de Anjos e Demônios, podem ser entendidos como um 

grupo anterior à Sociedade Secreta do século XVIII, pois quando o professor Langdon 

explica ao representante do Vaticano, no início do filme, sobre eles, diz que estes não 

eram violentos até o século XVII. Eram chamados os esclarecidos. Um grupo formado 

por físicos, matemáticos, astrônomos, pessoas que se dedicavam à verdade científica 

e iam em sentido contrário às ideias do Vaticano, em especial sobre a origem do 

Universo e a configuração do Sistema Solar. Langdon deixa claro que foi a Igreja que 

os hostilizou, caçando-os e matando-os. O papel dos Illuminati na trama é o de 

assumir as oposições severas aos regimes impostos pelo Vaticano, representadas 

pelo sequestro e morte dos quatro cardeais mais prováveis de assumirem o lugar do 

Papa morto e também da iminente ameaça de  aniquilação do Vaticano. A figura dos 

Illuminati é reabilitada apenas como forma de se desviar a atenção da verdadeira 

autoria das ações extremistas. 

Trazer para o campo da discussão escolar os Illuminati pode propiciar ao 

espaço da sala de aula, em diferentes níveis de aprendizagem, uma abordagem 

histórica que reconhece a Ciência como produto da construção humana. Como tal, o 
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conflito entre a Igreja e os Illuminati faz parte de um processo no qual o aluno pode vir 

a entender a Ciência também como fruto de circunstâncias culturais, históricas e 

sociais. Questões norteadoras para a abordagem em sala de aula, podem surgir de 

indagações propostas no processo de ensino aprendizagem , tais como: que 

acontecimentos científicos estariam relacionados com os Illuminati? Quais cientistas 

e filósofos da Ciência foram considerados Illuminati? De que verdade científica os 

Illuminati falavam ao contestar a Igreja e sua censura à Ciência? Assim como no filme 

de Ron Howard e no livro de Dan Brown, os Illuminati constituem um capítulo na 

história da Ciência e da Religião, obscurecido pela falta de informações registradas e 

comprovadas.  

Tanto a obra literária, quanto a obra cinematográfica Anjos e Demônios, deixam 

claro o poder de manipulação da Igreja, a detenção de informações e em especial o 

temor que a Igreja, no caso a Católica, tem sobre a origem do universo. O Carmelengo 

expressa num diálogo, já no final do filme, esse temor, ao dizer: “e se a Ciência 

reivindicar a criação, quem precisará de Deus?”.  A pergunta do 

personagem do Carmelengo permite uma reflexão sobre teorias da origem do homem, 

como a do Criacionismo e do Evolucionismo.  

O professor Langdon, principal personagem do filme e do livro, mais de uma 

vez é chamado de Simbologista, um especialista em símbolos e também um 

especialista sobre os Illuminati. Quando o sequestrador diz que sacrificará os cardeais 

nos altares da Ciência, o professor interpreta que estes altares são obras que 

representam os 4 principais elementos da Física Aristotélica: a Terra, o Ar, o Fogo e 

a Água. Direciona sua busca pela tumba do artista italiano Rafael Sanzio e acaba 

numa das capelas projetadas pelo artista e que abriga esculturas de outro importante 

artista italiano, Gian Lorenzo Bernini. Nesse sentido o filme, aí muito mais que o livro, 

proporciona um resumido, porém importante, passeio pela história da Arte 

Renascentista presente na cidade de Roma e no Vaticano. Ainda que de forma muito 

rápida, três importantes obras de Bernini são apresentadas: Habacuc e o Anjo (1655 

– 1657), O Êxtase de Santa Tereza (1646 – 1652) e a Fonte dos Quatro Rios (1648). 

Outras esculturas de Bernini são vistas, sem menção, quando aparecem cenas da 

Praça de São Pedro e da Ponte de Santo Ângelo. 

Bernini foi um dos mais importantes escultores e arquitetos de Roma e 

trabalhou quase que exclusivamente para a Igreja, tendo passado por 8 Papas. Suas 
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esculturas se caracterizavam por apresentar corpos alongados, expressões 

emocionadas e gestos expressivos. Segundo Amaral (2008, s.p.), 

 

O seu trabalho estava de acordo com as conclusões do Concílio de Trento, 
realizado entre 1545 e 1563, que tinham afirmado que a função da arte 
religiosa era ensinar e inspirar os fiéis, assim como servir de propaganda da 
doutrina da Igreja Católica Romana, defendendo que a arte religiosa devia 
ser inteligível e realista, e acima de tudo servir como estimulo emocional à 
religiosidade. Bernini tentou sempre conformar a sua arte a estes princípios.  
 

 

 As Diretrizes Curriculares de Física do Paraná indicam que numa prática 

pedagógica, no ensino de Física, “tomar o pressuposto da ciência como uma produção 

histórica e os conteúdos escolares vinculados a interesses sociais, econômicos, 

culturais e políticos” (PARANÁ, 2008, p. 55), possibilita aos atores das situações de 

ensino e aprendizagem, estabelecer questões que envolvam: as relações de produção 

científica nos contextos históricos e sociais, onde estas se deram; o pensamento 

científico vigente na época; os interesses pessoais e de instituições que participaram 

na produção desse conhecimento científico; as condições em que o cientista 

desenvolveu suas teorias. 

 Ao considerarmos o filme Anjos e Demônios como uma proposta didático 

pedagógica para o ensino da Física ou da Ciência, este se configura num importante 

instrumental, que mediado pelo proponente de sua utilização, pode trazer, entre suas 

contribuições:  

- apresentar Galileu Galilei como o cientista que marca o início da Física Moderna, 

revelando uma nova configuração para o Sistema Solar; 

- evidenciar o embate entre a Igreja Católica e a Ciência, em especial no século XVII; 

- mostrar a influência da Igreja Católica na produção científica e também na produção 

artística, a partir das obras de Galileu e Bernini; 

- apresentar os Illuminati como uma organização científica que se opôs às autoridades 

eclesiásticas e ao controle da Igreja sobre o conhecimento científico; 

- suscitar a discussão sobre a produção da “partícula de Deus”; 

- propiciar uma visão interdisciplinar entre Arte e Ciência; 

- propor uma leitura crítica sobre a obra cinematográfica (e também literária) e sua 

liberdade poética e produtiva para modificar fatos e verdades no campo da Física. 

 É importante destacar que, enquanto produção artística, um filme não é uma 

reprodução da realidade e sim uma obra que se utiliza de dados ficcionais para trazer 
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à tona uma narrativa, que no caso, tem sua origem na literatura. Como tal, um filme, 

a exemplo de Anjos e Demônios, deve ser utilizado em sala de aula, não como uma 

fonte de conhecimento, mas sim como uma referência para se chegar a um 

conhecimento. Podemos ensinar a partir de uma verdade ou de uma mentira. Mesmo 

o cinema documental é manipulado, uma “verdade manipulada”. Hoje contamos com 

especialistas que assistem filmes a fim de apontarem os “erros” desses filmes, em 

especial aquelas não verdades sobre fenômenos físicos, químicos ou biológicos. 

Essas não verdades, muitas vezes, não são frutos de erros ou ignorância sobre um 

determinado assunto ou tema, mas sim uma forma de se construir uma obra visual. 

 É fundamental que aquele que se propõe a utilizar o Cinema enquanto 

instrumental didático pedagógico tenha o conhecimento que vai além da obra fílmica. 

Um filme como Anjos e Demônios traz muitas áreas do conhecimento em sua 

narrativa, de Religião à Ciência, da Arte à História. Isso exige do professor que irá 

utilizá-lo, uma diversidade de conhecimentos e capacidade para discernir o erro de 

informação da adaptação para a produção artística. O Cinema tem sua origem como 

registro, mas a partir dos anos 10, quando uma linguagem cinematográfica se institui, 

o puro registro, que também não é uma verdade e sim uma imagem, dá lugar ao que 

podemos chamar, contemporaneamente, de uma liberdade poética, a liberdade da 

expressão artística. Ainda hoje, quando assistimos a um filme, acabamos por 

esquecer que estamos diante de uma obra ficcional. Isso se torna grave, quando o 

contexto em que esse filme é exibido, trata-se de uma sala de aula e que o professor 

não estabelece uma mediação entre o filme e a plateia, deixando a imagem como o 

registro de uma verdade.  

 Vários artigos e reportagens, dão conta dos erros do filme (e mesmo do livro) 

Anjos e Demônios e, justamente, por apresentarem uma leitura sobre a não 

veracidade da obra, podem servir como ponto de partida para o processo de 

aprendizagem. Dificilmente, um filme como Anjos e Demônios, não empolgará uma 

jovem plateia de uma sala de aula. Isto já permitirá ao professor um caminho mais 

confortável ao estabelecer relações de ensino e aprendizagem, a partir de uma 

contextualização histórica dos conhecimentos presentes (ou ausentes) na obra 

cinematográfica. 
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6.6   A PRÉ ICONOGRAFIA EM O NOME DA ROSA 

                                                         Figura 36 - Cartaz do filme O Nome da Rosa 

 

                                                          Fonte: IMDB (2017) 

 

 O Nome da Rosa é uma produção franco-italiana-alemã de 1986, dirigida por 

Jean-Jacques Annaud, distribuída pela Twentieth Century Fox Film, cujo título original 

é The Name of the Rose. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome do escritor 

italiano Umberto Eco, lançado em 1980. A frente do elenco nomes importantes do 

cinema como Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham. O roteiro é de 

Andrew Birkin, Gerard Brach, Howard Franklin e Alain Godard. 

 O livro de Umberto Eco foi escrito em 1980 com o título original de Il Nome 

Della Rosa, sendo esse o seu primeiro romance. Eco já era um escritor acadêmico 

consagrado, quando escreveu o livro. Semiologista e professor da conceituada 

Universidade de Bolonha, ficou conhecido pelo ensaio A Obra Aberta, na década de 

1960, quando escreve sobre as diferentes possibilidades de interpretação que uma 

obra de arte possui. (http://www.umbertoeco.com/en/welcome-to-the-umberto-eco-

tribute-website.html). Segundo Yeager (2009, p. 524), O Nome da Rosa, 

 

[...] é uma obra extremamente densa para um romance histórico de mistério 
e assassinato, mas, ainda que seus leitores casuais possam achar difícil 
acompanhar as discussões filosóficas, o mais comum é acharem difícil pôr o 
livro de lado.  

 O livro foi adaptado para o Cinema após 6 anos do seu lançamento, já havia se 

tornado um grande sucesso literário e até hoje vendeu mais de 50 milhões de 

exemplares em todo mundo. O próprio Umberto Eco participou da adaptação para o 

Cinema, mantendo no filme as situações e personagens essenciais para a trama. 
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Sean Connery, ator britânico famoso por sua interpretação como o detetive James 

Bond, em 7 filmes feitos entre 1962 e 1983, todos sucessos de bilheteria, interpreta o 

personagem William de Baskerville, um frei franciscano convocado para solucionar 

um crime ocorrido na Abadia. Logo após o sucesso comercial de O Nome da Rosa, 

Sean Connery ganharia um Oscar como ator coadjuvante pelo filme Os Intocáveis 

(1987). 

 No papel antagônico ao de Connery, outro grande ator, também ganhador de 

um Oscar: F. Murray Abraham. Abraham ganhou o Oscar de Melhor Ator, em 1984, 

pelo filme Amadeus. O ator Christian Slater, um rosto famoso da geração 90 do 

Cinema Hollywoodiano, aos 17 anos, interpreta o noviço Adso de Melk, discípulo de 

William de Baskerville, personagem inclusive que, narra a história de O Nome da 

Rosa. 

 O diretor Jean-Jacques Annaud, conta no seu currículo filmes como A Guerra 

do Fogo (1981); O Urso (1988) e Sete Anos no Tibet (1997), entre outros. Em 1976, 

roteirizou e dirigiu o filme Preto e Branco em Cores (Black and White in Color), que 

ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, pela Costa do Marfim, em co-produção 

com a França e a Suíça (ALBAGLI, 2003). 

 A direção de fotografia coube à Tonino Delli Colli, um diretor italiano 

responsável por produções de sucesso como Era Uma Vez na América (1984), Lua 

de Fel (1992), A Morte e a Donzela (1994) e A Vida é Bela (1997), entre outras. As 

cenas dos interiores do Monastério foram rodadas na Abadia de Eberbach, na região 

central da Alemanha. Já, as cenas exteriores ao Monastério foram produzidas nos 

estúdios da Cinecittá, em Roma e as demais locações entre campos da Itália e 

montanhas da Alemanha. (IMDB, 2017).  

 A versão lançada em DVD, no Brasil, tem duração de 131 minutos, dividida em 

33 cenas, incluindo os créditos iniciais e os créditos finais. A classificação indicativa 

de faixa etária no Brasil foi de 14 anos, indicando como tema: investigação, gênero: 

suspense e contendo insinuações de sexo/tensão. Nos Estados Unidos o filme teve 

como gêneros indicados: crime, drama, mistério e thriller.  

6.7  A ICONOGRAFIA EM O NOME DA ROSA 

 

Ao ser adaptado para as telas de cinema o livro teve sua história principal 

mantida, porém alguns personagens foram suprimidos na transposição das 



180 
 

linguagens. O ambiente onde se passa a trama é a Itália Medieval do século XIV, mais 

precisamente numa Abadia, uma comunidade religiosa governada por um abade.  

 Os espaços e organizações, conhecidos como Abadias tiveram um papel 

importante na preservação de obras de arte da Antiguidade, bem como no estímulo 

da produção artística religiosa. Suas bibliotecas eram as mais importantes, pois 

detinham os escritos considerados relevantes pela Igreja Católica.  

 

 

                  Figura 37 - Abadia no filme         

                

                 Fonte: IMDB (2017) 

 

 

 

 A Abadia descrita por Eco em seu livro é uma construção composta por edifício 

principal, hospital, casa de banhos, igreja, claustro, dormitórios, sala capitular, 

pocilgas, estábulos e forjas. Como podemos observar na figura 38. 
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          Figura 38 - Planta baixa da Abadia apresentada no livro 

                              

                                  Fonte: Medeiros (2017) 

 

O filme inicia com a narração em áudio numa tela escura sem imagens, de uma 

voz masculina e envelhecida. A voz se apresenta como alguém que está no final da 

vida e por isso vai deixar seu testemunho sobre acontecimentos que vivenciou na 

juventude. O personagem, até então não identificado, revela que sua história se passa 

no final do ano de 1327, numa abadia remota, localizada ao Norte da Itália e cujo 

nome ele não revelará.  

Ao término na narração iniciam-se os créditos do filme, onde se lê: “um 

palimpsesto do romance de Umberto Eco” seguido do título O Nome da Rosa. A 

palavra palimpsesto pode significar um texto que existe sob outro texto, uma clara 

alusão à transposição da linguagem literária para a linguagem cinematográfica, bem 

como às possíveis alterações para a adaptação, já que palimpsesto, segundo o 

dicionário on line Infopédia (2017), é: “papiro ou pergaminho que contém vestígios de 

um texto manuscrito anterior, que foi raspado ou apagado para permitir a reutilização 

do material e a posterior sobreposição de um novo escrito”. 

 Assim como a adaptação de Anjos e Demônios para o Cinema, O Nome da 

Rosa foi adaptado com a participação do autor da obra literária, o que garantiu ao 

filme uma transposição que preservou a essência da trama e da própria narrativa do 

livro. Famoso como semioticista e catedrático da disciplina de Semiótica da 

Universidade de Bolonha, a obra de Eco reflete sua área de pesquisa, constituindo-se 



182 
 

O Nome da Rosa, em uma grande referência dos estudos sobre Significados, Signos 

e Sentidos, entre outros elementos e conceitos da Semiótica.  

 Após a apresentação dos créditos inicias tem-se a imagem de duas pessoas 

se deslocando por um longo caminho, numa vasta paisagem de um vale coberto pela 

neve. O que se observa é a silhueta de duas pessoas que usam roupas pesadas e 

típicas de alguma ordem religiosa. Ao avistarem o que parece ser o destino dos 

viajantes, a câmera posiciona a construção exatamente no meio do quadro, tendo em 

primeiro plano os viajantes avistando o local.   

 

 

                    Figura 39 - Primeira vista da Abadia 

   

                    Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 Ao avistar o local, os viajantes deixam claro, visualmente, que ali está o que 

procuravam e que este se configura na razão e no mistério da viagem que fazem. A 

câmera, assim como seus movimentos, evidencia que o local ao qual estão chegando 

representa uma forma de poder e opressão. Mesmo nas cenas que mostram os dois 

viajantes pelas costas, a configuração corporal de ambos denota uma relação de 

distinção entre eles, como mestre e discípulo. Quando seus rostos são mostrados 

pode-se observar a maturidade e a juventude de cada um, reforçando a ideia de 

distinção entre eles.  

 Ao adentrarem no local, cores e sons revelam a rigidez e a frieza do mesmo. O 

jovem se mostra tenso e apreensivo com o local, enquanto o personagem mais velho 

demonstra familiaridade com o mesmo. É o primeiro contato que o espectador tem 
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com os personagens centrais: o frei William de Baskerville e seu ajudante Adso de 

Melk, o narrador do início da trama. 

 

                          Figura 40 - William e seu ajudante Adso 

 

                          Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

  

 Ao adentrarem na abadia, William e o noviço Adso, entram num mundo frio e 

austero, no qual os anfitriões têm rostos marcantes, praticamente deformados, como 

personagens de pinturas expressionistas. As cores são frias, sempre em tons de terra 

e cinza e a luz indireta criando uma sensação de incompletude. As cenas mostram o 

cotidiano da Abadia como serviços de limpeza, horta e ferraria, deixando clara a 

condição de comunidade do local. 

 

                             Figura 41 - Monge da Abadia 

       

                                      Fonte: O Nome da Rosa (1986) 
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 Na cena seguinte vemos o abade e outro clérigo observando a chegada de 

William e Adso. Ao vê-lo o abade indaga se deveriam contar a William sobre o que 

estava acontecendo na abadia e o outro monge afirma que somente a Santa 

Inquisição poderia resolver as questões que ali se apresentavam. A Santa Inquisição 

foi um regime criado pela Igreja Católica, no século XIII, para coibir quaisquer atos ou 

ideias que se opusessem aos dogmas pregados pela igreja. Era um tribunal religioso 

com poderes para acusar, julgar e condenar todos que, de alguma forma, fossem 

considerados inimigos da fé e da Igreja Católica. 

 O personagem de William (ou Guilherme) de Baskerville é um homem de uma 

apurada percepção, um minucioso observador, com grande poder de dedução e de 

um conhecimento acima do comum para sua época. Quando percebe que o noviço 

Adso se contorce ao observar a água caindo, diz a esse: “Para comandar a 

natureza, devemos aprender primeiro a obedecer-lhe”. De sua bagagem 

retira instrumentos de navegação e medição que denotam sua relação com a Ciência 

e o saber científico.  

 

                    Figura 42 - Instrumentos de William 

 

                        Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

Ao ser instalado em seu aposento, observa pela janela do quarto que o 

cemitério da abadia apresenta uma cova com terra, a pouco tempo revirada, o que 

representa que algum integrante daquela comunidade foi enterrado recentemente.   

 Em seu encontro com o Abade (Michael Lonsdale), William é recebido pelo líder 

da ordem beneditina com um beijo na boca. Segundo Martinez (2017), na Antiguidade, 

os homens persas, que pertenciam a uma mesma classe social, cumprimentavam-se 
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com um beijo na boca. Na Idade Média, o beijo entre religiosos representava o beijo 

da paz, que simbolizava a caridade. No caso também o respeito entre as duas ordens 

religiosas: franciscanos e beneditinos.  

 Quando William pergunta ao Abade sobre quem havia sido enterrado 

recentemente, este diz tratar-se do Irmão Adelmo de Otranto, um dos melhores 

desenhistas de iluminuras, muito jovem, cujo humor e imagens cômicas beiravam a 

infâmia. As iluminuras eram ilustrações que acompanhavam os evangelhos e escritos 

gregos e romanos, copiados em mosteiros da Idade Média, pelos monges. O nome 

se deve às folhas de ouro incorporadas às pinturas e que iluminavam a imagem. 

(DOMINGUES, 2015). 

 O Abade confessa a William que sua vinda seria uma resposta às suas orações, 

pois acredita que: “Eis um homem que tem conhecimento do espírito 

humano e dos artifícios do demônio”. A fala do líder dos beneditinos revela a 

imagem que se tem de William: a de um homem, que traz consigo a fé e o 

conhecimento, elementos que se antagonizarão durante toda a narrativa do filme. A 

morte do jovem monge causa um desiquilíbrio na abadia. O corpo foi encontrado muito 

mutilado, pois havia sido arremessado contra uma pedra na base da torre, sob uma 

janela que foi encontrada fechada, o que descarta a possibilidade de um suicídio. 

Como não há uma explicação palpável para a morte de Adelmo, a comunidade da 

abadia acredita que exista a presença de uma força sobrenatural que causou a morte 

do jovem.  

 Nesse momento o abade diz a William que somente um homem como ele pode 

ajudar a sua comunidade, pois o considera astuto para descobrir o que está 

acontecendo e prudente, se necessário para encobrir tudo antes que os enviados do 

Papa cheguem à abadia. A menção feita pelo abade refere-se aos inquisidores da 

Santa Inquisição, pois esses utilizavam de técnicas de tortura para suas 

investigações. No dialogo entre os dois personagens fica claro que William, em 

momentos anteriores ao da narrativa, teve uma experiência traumática com a Santa 

Inquisição. 

 A cena seguinte é visualmente impactante, mostrando o descarnar de um 

animal que servirá como alimento para os monges. O sangue retirado é armazenado 

num grande recipiente e a imagem é vista à distância pelo noviço Adso, que 

juntamente com William, se desloca para a capela, onde encontrarão o franciscano 
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Ubertino de Casale (William Hickey), estendido diante da imagem de uma Virgem com 

o menino Jesus no colo. Ubertino não é bem visto pela Igreja Católica por causa dos 

seus escritos sobre a pobreza do clero, o que o obriga a viver fugindo. Ele acredita 

que a abadia está tomada por uma força demoníaca. Ao ver Adso, diz que William 

deve tira-lo o mais rápido possível daquele lugar, pois o demônio estaria atirando belos 

jovens pela janela. Afirma que: “havia algo feminino, algo diabólico, no jovem 

que morreu. Ele tinha os olhos de uma moça, buscando ter relações com 

o diabo. [...]. A besta continua entre nós”. O noviço Adso fica tomado pela 

ansiedade, diante da fala do velho franciscano.  

 A fala de Ubertino sobre o jovem monge que morreu revela a imagem que a 

Igreja construiu em torno da mulher naquele período da Inquisição. Os homens jovens 

e belos, que acabavam por seduzir o imaginário de líderes clérigos, tinham alguma 

característica que os tornavam femininos. É a representação da mulher como uma 

entidade ligada ao demônio, ou seja, que desvia a conduta do bem para o mal. A 

sedução física, entre os religiosos, em especial do mesmo sexo, é uma manifestação 

da força demoníaca, porém vista como um atributo feminino, ainda que vinda do corpo 

masculino. O próprio Ubertino ao conhecer Adso, o acaricia de forma intensa, como 

que seduzido pela beleza e juventude do mesmo. 

 Ubertino coloca Adso diante da imagem da Virgem e diz que: “quando a 

fêmea, por natureza, tão perversa, torna-se sublime através da 

santidade então, ela pode ser o veículo mais nobre da graça”. A fala do 

monge evidencia que a mulher era vista como um ser perverso em sua essência e 

que esta poderia transcender ao plano humano quando se tornava uma santa, como 

aquela apontada na cena. 
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                       Figura 43 - A Virgem 

  

                      Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

O veículo mais nobre da graça (aqui num conceito teológico), seria o fato de, a 

exemplo da imagem diante da qual estão, a mulher poder conceber e trazer ao plano 

terreno um enviado direto de Deus, como o menino que a imagem sustenta. Quanto 

ao sublime, Bodei (2005, p. 111), nos diz que: 

 

Uma outra maneira, radical, de negar que o impulso, a partir do sensível para 
o inteligível, possa levar à conquista plena do sentido – contido na beleza e 
assegurado pela ordem cósmica – é propiciada pelo sublime. Com efeito, 
desde a antiguidade, o conceito de sublime se opõe à ideia de que o mundo 
possa satisfazer totalmente o ser humano, constituindo portanto um modelo 
absoluto a ser imitado.  

 

  

 Ubertino encerra a cena acariciando a cabeça do jovem Adson e dizendo que 

“belos são os seios que se projetam pouco”, uma menção ao corpo da mulher, 

enquanto instrumento de sedução, e ao pensamento sobre a relação entre o bom e o 

belo.  

 Enquanto o jovem Adson se manifesta, dizendo não gostar daquele lugar, a 

Abadia, seu mentor afirma achar o lugar muito estimulante, afirmando que não se 

pode deixar influenciar por boatos irracionais sobre o Anticristo. O personagem de 

Baskerville traz o pensamento sobre o local onde o conhecimento se desenvolve, se 

revela. Coloca a Abadia como o palco, o laboratório, o espaço de aprendizagem sobre 

os fenômenos que ali acontecem. Enquanto Adso se revela temeroso em relação ao 

lugar, seu mestre se diz estimulado para investigar, pesquisar, descobrir, o que 
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realmente está acontecendo. Faz um convite ao seu aprendiz: “vamos exercitar 

nossos cérebros e tentar solucionar esse enigma torturante”. O convite de 

William ao seu jovem discípulo é a expressão da construção do conhecimento a partir 

da investigação, da observação da natureza dos fatos que compõem um fenômeno. 

O áudio do personagem Adso envelhecido narra que o seu mestre confiava em 

Aristóteles, nos filósofos gregos e nas faculdades de sua própria inteligência lógica e 

notável, enquanto a imagem mostra o início da peregrinação de ambos na busca de 

respostas para o que acontecia na Abadia. 

 Quando William e Adso iniciam a investigação no entorno da Abadia, entendem 

como a edificação está inserida no contexto geográfico da região. Famílias miseráveis 

moram ao lado da grande construção. Acabam por presenciar o despejo de alimentos 

que não são aproveitados para a alimentação dos residentes da Abadia. Em tom 

irônico, William observa: “outra generosa doação da Igreja para os pobres”.  

 Entre as pessoas que brigam pelo lixo descartado, Adso irá ver uma jovem, 

bela, que disputa ferozmente o alimento com outras pessoas. Enquanto William 

desenha possibilidades para o suicídio do frade, Adso e a moça se entreolham como 

futuros amantes. Ignorando o que se passa com o jovem discípulo, William chega a 

conclusão que trata-se de um suicídio e não de um assassinato ou de um fenômeno 

sobrenatural, realizado por forças diabólicas. Diante da colocação do mestre, Adso o 

indaga: “O senhor acha que este lugar foi abandonado por Deus? ”. Para a 

pergunta do jovem, William responde: “Já conheceste algum lugar onde Deus 

se sentiria em casa? ”. A cena apresenta o que se passava na Idade Média, 

naquela região da Itália: uma pobreza extrema e o domínio da Igreja Católica.  
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                              Figura 44 - A Investigação 

 

                            Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 

 Ao anoitecer do primeiro dia em que William e Adso estão na Abadia, durante 

o jantar, um dos religiosos faz a leitura de um documento sobre a postura de um 

monge: “um monge deve ficar em silêncio. Ele só deve expressar o que 

pensa quando for questionado. Um monge não deve rir. Pois somente os 

tolos elevam a voz para rir”.  

 

                            Figura 45 - Jantar na Abadia 

        

                            Fonte: O Nome da Rosa (1986) 
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 Uma tomada monocromática mostra a noite na abadia e cenas rápidas vão 

revelando o que se passa nas diferentes dependências. Na cela (quarto dos monges 

na abadia) de William e Adso, o jovem tenta descobrir, em vão, o que o passado do 

mestre guarda sobre a Inquisição; em outro aposento, um dos monges lê para o 

monge cego, Jorge de Burgos, um livro que traz o seguinte texto: “Na sabedoria, 

mora o pesar. Aquele que aumenta seu conhecimento, também aumenta 

seu sofrimento”. A próxima cena mostra o monge negro Venantius lendo algum 

escrito e rindo com o texto. Quando a cena abre, reconhece-se o ambiente conhecido 

como scriptorium, o local das abadias e mosteiros da Idade Média, onde os monges 

faziam as cópias, traduções e ilustrações dos livros (MOTA, 2016).  

 

                          Figura 46 - Representação do Scriptorium 

                          

                          Fonte:  Wikimedia Commons (2017) 

 

O local está vazio e tomado pela escuridão. Como em outras várias cenas do 

filme, um foco de luz, proveniente de uma vela, compõe um quadro que nos remete 

ao Barroco das pinturas de Caravaggio e outros mestres do movimento. Na sequência 

vemos o monge Berengar, o monge obeso, assistente da biblioteca numa cena de 

autoflagelação e ainda o monge Remigio e seu assistente, o corcunda Salvatore, 
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abrindo a portinhola que dá acesso à região externa à construção. As cenas rápidas 

mostram a vida noturna na abadia e que serão determinantes na trama que será 

desencadeada na sequência. 

 Ao amanhecer o dia, ainda durante as primeiras orações dos monges, a Abadia 

é abalada pela notícia de que um corpo foi encontrado mergulhado, de cabeça para 

baixo, no grande recipiente que serve de depósito para o sangue proveniente dos 

animais sacrificados. Ao correrem para o local, o grupo de religiosos encontra o corpo 

do monge Venantius, conhecido como um brilhante tradutor de grego. Ao ver o corpo, 

o abade se diz culpado por ter acreditado na versão de William de que a primeira 

morte tratava-se de um suicídio. William reafirma sua teoria de suicídio e diz que 

pretende descobrir a relação entre as duas mortes. O grupo, ainda em choque, recebe 

a intervenção do monge Ubertino que sugere que as mortes ali ocorridas são o 

prenúncio do apocalipse. Segundo ele, a chuva de granizo que antecedeu a morte do 

frei Adelmo e o sangue em que Venantius foi mergulhado são elementos da profecia 

do apocalipse. Um dos monges, exaltado, grita para os demais: “Não se percam! 

São os últimos sete dias!”. A histeria toma conta da abadia. 

 

                          Figura 47 - Morte de Venantius 

     

                         Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 A seguir vemos William, junto a Severinus, o monge herborista (que trabalha 

com plantas medicinais), observados por Adso, fazendo a autopsia do tradutor grego 

morto. William indaga o monge sobre o uso de arsênico e este diz que se trata do 

remédio mais eficaz para distúrbios nervosos, quando utilizado em pequenas doses e 

que se ingerido em doses maiores, leva à morte. William ainda pergunta se Adelmo e 
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Venantius tinham alguma relação e Severinus afirma que sim, pois trabalhavam 

juntos. Frisa que de forma fraternal e justifica que “a carne pode ser tentada 

segundo a natureza ou contra a natureza”. Num determinado momento, 

William observa uma mancha de tinta preta num dos dedos do monge morto.  

 

                   Figura 48 - Autópsia de Venantius 

      

                      Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 

Adso, que não suporta a cena, se dirige para uma capela, intensamente ornada 

por paredes em alto relevo de figuras fantasmagóricas. Enquanto olha espantado para 

as esculturas, alguém entra no local e podemos observar a silhueta de um rosto 

primitivo que emite um som característico de um animal. A figura chama a atenção de 

Adso, pronunciando a palavra “Penitenziagite”, penitencia-te. Quando sai da 

sombra, se revela a figura de um corcunda, de feições animalescas, que fala ao 

assustado jovem: “cuidado com o ‘dracul’ que ‘in futurum’ virá corroer sua 

‘anima’! A morte paira sobre nós!”. A palavra dracul significa diabo em romeno 

(SIGNIFICADOS, 2017).  

 O monge corcunda, Salvatore, é interrompido por William e ao vê-lo balbucia 

palavras sem sentido para Adso. O jovem indaga o mestre sobre o que ele falava, em 

especial sobre a palavra penitenziagite. William explica ao jovem que Salvatore já foi 

um herege, uma pessoa que não acredita nos dogmas da religião. Segundo ele, 

penitenziagite era o lema dos dolcinianos, um grupo de religiosos que tinham como 

preceito básico a pobreza de Cristo e acreditavam que todos deveriam ser pobres. 
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Eram considerados hereges pela Igreja Católica e seu líder e fundador, foi o frei 

Dolcino de Novara. Ainda, segundo Botelho (2016, p. 1), os dolcinianos eram, 

 

[...] seguidores de uma seita considerada herege pela Igreja, originada dentro 
da Irmandade Apostólica, com fortes influências franciscanas, da qual o 
monge Salvatore, interpretado pelo formidável ator Ron Perlman, que outrora 
foi membro, existiram na realidade e foram muito perseguidos pela ortodoxia. 
Seu fundador, Fra Dolcino de Novara (1250 – 1307 e.c.), foi queimado como 
herege por ordem do papa Clemente V.  

 
 
 

 William diz a Adso que “o limite entre uma visão de êxtase e um frenesi 

pecaminoso é muito tênue”, o que leva o jovem Adso a questionar se não teria 

sido Salvatore o assassino do tradutor. William afirma categoricamente que não, pois 

os dolcinianos preferiam bispos obesos e sacerdotes ricos, a um especialista em 

Aristóteles. Porém, estimula o pensamento do jovem, dizendo que este tem razão e 

que devemos pensar em tudo. A fala de William reflete a atitude do pesquisador, do 

homem em seu processo de conhecimento, ao dizer a Adso que este tem razão, 

mesmo quando havia acabado de afirmar o contrário. Ele aponta a contradição como 

forma de reflexão sobre um fato, um fenômeno, um acontecimento. Estimula o jovem 

ao questionamento quando diz que devemos pensar em tudo.  

 Após essa fala, William e Adson começam um processo de observação nos 

cenários que compõem a cena do crime do tradutor grego. Observam, descrevem e 

deduzem o que pode ter acontecido, refazendo o percurso de onde o corpo foi 

encontrado até o suposto lugar do assassinato: scriptorium, o local onde Venantius 

trabalhava. Lá são recebidos pelo monge Malachia (Volker Prechtel), o irmão 

bibliotecário, que ao vê-los corre fechar uma porta de acesso interno ao local, que 

supostamente leva à biblioteca da abadia. William pede para ver os locais onde 

trabalhavam os monges mortos. Ao chegar à mesa de Adelmo, o desenhista de 

Iluminuras, William coloca um par de óculos, o que causa certa agitação entre os 

monges que ali trabalham, sendo que um deles comenta: “olhos de vidro com dois 

aros”. Os primeiros óculos datam de 1270 e foram feitos na Alemanha. Eram de ferro, 

ligados por rebites e não tinham hastes. Como se observa na cena, esses óculos 

assemelhavam-se a um compasso. (EÓTICA, 2016).  
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                             Figura 49 - O Scriptorium 

           

                            Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 Ao observar o trabalho deixado pelo monge Adelmo, William e Adso observam 

uma imagem que mostra um burro ensinando as escrituras aos bispos, o Papa como 

uma raposa e o abade como um macaco. Uma representação irônica, característica 

da obra do monge morto. Enquanto observam as imagens, a cena é interrompida por 

grito histérico, quase feminino. O monge Berengar se assusta com um rato e 

desencadeia nos demais monges uma agitação acompanhada de risos. Nesse 

momento o monge cego Jorge insurge na sala, aos gritos, repreendendo a atitude dos 

funcionários que trabalham com os livros e escritos da biblioteca: “Um monge não 

deve rir. Só os tolos levantam a voz para rir!”.   

O monge se desculpa com William, mas justifica que ouviu pessoas rindo de 

coisas risíveis. Ainda comenta que os franciscanos, como William e Adso, pertencem 

a uma ordem religiosa na qual a alegria é vista com indulgência, ou seja, atos como 

aqueles que acabaram de presenciar são toleráveis, perdoáveis, pois seu fundador 

São Francisco era um adepto do riso. Ao que o monge Jorge rebate, dizendo que “o 

riso é uma brisa demoníaca que deforma os traços do rosto e faz os 

homens se parecerem macacos.”. William retruca dizendo que os macacos não 

riem, que essa é uma particularidade dos humanos. “Como o pecado. Cristo 

nunca riu”, responde Jorge. William questiona o monge perguntando como se pode 

ter tanta certeza e Jorge diz que nada nas Escrituras diz que ele riu. William continua 

o desafio afirmando que nada nas Escrituras diz que ele não riu e que até mesmo os 

santos usaram de comédia para ridicularizar os inimigos da fé.  
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Nesse momento William faz menção sobre um suposto comentário irônico feito 

por São Mauro ao ser jogado em água fervente e mais uma vez o monge Jorge 

confronta o franciscano rebatendo-o veemente: “Um santo imerso em água 

fervente, não faz brincadeiras infantis. Ele reprime os gritos e sofre pela 

verdade.”.    

 William fala para todos ouvirem que, mesmo assim, Aristóteles dedicou o 

segundo livro da Poética à comédia como instrumento da verdade. Jorge pergunta se 

ele já leu essa obra e William responde que é claro que não, pois a obra foi perdida 

há vários séculos. Jorge diz que é mentira, pois ela nunca foi escrita. Diz ainda: “A 

providência não deseja que futilidades sejam glorificadas.”. Ao tentar 

contestar, William ouve de Jorge que a abadia está cheia de pesar e ele invade o 

sofrimento daquela comunidade com troças (algo que se usa para zombar de alguém) 

tolas.  

 A obra à qual os monges se referem, Poética do filósofo grego Aristóteles, foi 

escrita entre 335 e 323 a.C. e seria um conjunto das aulas de Aristóteles sobre a 

Poesia ou a Arte da Poesia. Segundo Pereira (2008, p. 5), Poética é “a obra a que 

toda a teoria literária afinal ascende”, ainda destaca que “constitui a base dos estudos 

de teoria literária” (2008, p. 7).  Ainda, segundo Araújo (2011, p. 72), 

 

O texto aristotélico é a base da teoria da literatura do Ocidente e a Poética é 
uma sistematização sobre o discurso literário, na qual são discutidas a 
natureza da poesia e suas espécies, critérios distintos de imitação narrativa, 
gêneros e verossimilhança. A Poética é, antes, um conjunto de anotações 
didáticas resumidas e seus enunciados não chegaram a ser desenvolvidos. 
Pouco conhecida na Idade Média, a obra foi divulgada na Europa do século 
XVI, por humanistas italianos, e passou a exercer influência nas artes dos 
séculos posteriores.  

 

 
 O monge Jorge afirma à William que o livro II da Poética nunca foi escrito. No 

prefácio da edição de 2008 da obra de Aristóteles, com tradução de Ana Maria Valente 

(3º edição), a professora portuguesa Maria Helena da Rocha Pereira, uma especialista 

em cultura grega, fala sobre a questão do Livro II: 

 

A tão acidentada história há a acrescentar que a obra que chegou até nós 
não está completa. Vários dados concorrem para essa conclusão, aceite 
quase por unanimidade. É que, de entre às diversas referências à comédia 
(que incluem, por exemplo, a questão das suas origens e desenvolvimento), 
há uma no começo do cap. 6 (1449b 21) em que o autor anuncia que mais 
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tarde falará “da arte de imitar em hexâmetros e da comédia”. Se a primeira 
promessa é cumprida nos caps. 23 e 24, a segunda não o é. (PEREIRA, 2008, 
p. 7). 

 

 A obra, a qual William se refere é parte dos estudos e apontamentos feitos por 

Aristóteles sobre a Poesia, mencionado pelo filósofo grego, porém nunca realizado ou 

mesmo nunca encontrado entre seus escritos. Após desculpar-se com o monge Jorge, 

considerando que suas afirmações foram inadequadas, William pede para examinar 

o local de trabalho do tradutor grego. Ao se aproximar da mesa para ver o trabalho 

inacabado do monge recém assassinado, o monge Berengar lança sobre as 

anotações uma pesada pilha de livros, impedindo assim que William e Adso tenham 

acesso ao material ali exposto. Entendendo que sua passagem pelo scriptorium já 

causou desconforto suficiente, William resolve encerrar sua investigação no local, 

naquele momento. 

 Ao saírem, William pergunta a Adso o que este deduzira a partir daquela visita 

e Adso responde: “que não devemos rir lá dentro.”. William pergunta a Adso se 

este observou como havia poucos livros nas estantes. Destaca que ali trabalham 

escrivães, copistas, tradutores, pesquisadores, pensadores, mas onde estariam os 

livros necessários para que desenvolvessem seus trabalhos. Trabalhos esses que 

fizeram a fama da abadia. Sobre isso, Chassot (2004, p. 105), escreve: “Não devemos 

esquecer que nos mosteiros estavam os poucos letrados da época, sendo portanto ali 

que, principalmente na figura dos copistas, guardava-se o conhecimento”. 

 Quando William questiona Adso sobre onde estariam os livros, esse se 

desculpa e pergunta se o mestre estava lhe testando, pois lhe parecia que sempre 

que uma pergunta era feita por William, esse já tinha a resposta para tal pergunta. 

Assim Adso retoma a questão para William, perguntando se ele sabe onde estão os 

livros. William afirma que não, porém faz a seguinte observação: “mas aposto que 

aquela torre não contém somente ar.”, apontando para uma das torres que 

compõem o prédio que abriga a biblioteca. O local onde estiveram e onde trabalhavam 

os monges mortos, apesar de fazer parte da biblioteca é o local de traduções, cópias, 

ilustrações e não a biblioteca propriamente dita. Enquanto conversam, uma grande 

pedra é lançada sobre os dois, porém conseguem escapar ilesos ao atentado. Adso 

persegue o responsável pelo ato e acaba por dominá-lo. 

 O monge corcunda, Salvatore, é o responsável e ao ser pego por William, cospe 

em seu rosto. Remigio o monge que protege Salvatore, o repreende severamente e 
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suplica a William que esse não fale ao abade sobre o passado de Salvatore, garantido 

que ele é inocente das mortes que ocorreram na abadia. William negocia o silêncio 

em troca de algumas informações. Remigio facilita a entrada de William e Adso na 

torre e na sequência da cena vemos Salvatore permitindo que alguém entre pela 

portinhola de despejos da cozinha. Essa portinhola dá acesso ao mundo externo à 

abadia. Logo pode-se observar que quem adentra é a mulher pela qual Adso ficara 

impressionado, quando investigava o entorno da abadia.  

 

                           Figura 50 - O encontro com Salvatore e Remigio 

 

                           Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 

A cena seguinte mostra o monge Berengar, assistente da biblioteca, folheando 

atentamente um livro na biblioteca completamente vazia. Suas expressões são de 

espanto e êxtase, até ser interrompido pela chegada de William e Adso, que tentam 

em vão abrir a porta que dá acesso à torre. William observa que a porta não tem 

maçaneta e é parafusada pelo lado de dentro. Após verificarem a porta, vão até a 

mesa do tradutor para saber o que esse fazia antes de morrer e também o que o 

auxiliar havia impedido-os de ver.  
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William encontra um pequeno pedaço de pergaminho, no qual estão escritas 

pequenas letras gregas, onde se lê: use as pessoas vulgares...aproveite-se de seus 

defeitos...”. William sente um cheiro estranho e aproxima o pergaminho da chama da 

vela e deduz que há uma escrita feita com suco de limão. Usando seus óculos, vai 

descrevendo para Adso o que lê: “Sagitário. O sol. Mercúrio. Escorpião. É um 

código zodiacal dando indicações...mas para onde? ”. Nesse momento seu 

raciocínio é interrompido por um barulho provocado por Berengar. William e Adso 

saem para encontrar a fonte do barulho, indagando quem estaria ali. Com a distração 

dos dois, Berengar toma o livro e sai da biblioteca, levando inclusive os óculos de 

William. 

                        Figura 51 - Mesa do Tradutor 

 

                        Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 Na busca pelo escamoteador, William e Adso se separam e Adso vai parar nas 

dependências da cozinha, quando é surpreendido por alguém, Adso se esconde atrás 

de sacas de alimento e vê Remigio, balbuciando: “Apareça, sua vagabunda. Sei 

que está aqui. Estou sentindo seu cheiro”. Quando Remigio se afasta, Adso é 

mais uma vez surpreendido por uma presença. Dessa vez, a da jovem que havia visto 

anteriormente. Ela, sem emitir nenhum som, pede que ele não a denuncie.  

Enquanto isso, Berengar aparece muito aflito pela fuga, escondendo o livro no 

herbário da abadia. Ao esconder o livro, acaba derrubando e quebrando os óculos de 

William. Além de esconder o livro, o monge pega um recipiente com alguma erva 

específica e sai do local. Quando a narrativa retorna para Adso, vemos a moça 

largando no chão um embrulho e direcionando sua atenção para o jovem. Neste 
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momento a narrativa do filme tem seu tempo diegético voltado para o Adso 

envelhecido, que narra a história, indagando-se: “Quem era ela? Quem era 

aquela criatura que surgia como o amanhecer, enfeitiçava como a lua, 

irradiava como o sol e aterrorizava como um exército preparado para 

a batalha?  

A jovem se despe e despe também o jovem Adso, que acaba cedendo aos 

apelos da bela moça e tendo ali sua primeira experiência sexual. William continua a 

procura pelo ladrão do livro e de seus óculos e acaba por se deparar com a imagem 

tétrica de Salvatore no cemitério, prestes a devorar um rato. Essa não era uma prática 

incomum na Idade Média em época de escassez da comida. Salvatore ao ver William 

oferece o rato a ele. Apelando ao senso cristão de Salvatore, William pergunta se 

Adelmo havia entregue o pergaminho à Berengar. O que Salvatore negou, dizendo 

que na verdade o pergaminho foi entregue a Venantius, o tradutor de grego. 

 

                      Figura 52 - Adso e a Mulher 

 

                     Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

Adso, ainda no chão da cozinha, acorda solitário e procura pela jovem, que já 

havia deixado aquele ambiente. Encontra um embrulho de tecido e ao abrir fica 

chocado ao ver um órgão que deixa fluir muito sangue. Sai atônito ao encontro do 

mestre William, afirmando que encontrou a prova de mais um assassinato. William diz 

a Adso que se trata do coração de um boi e não de um homem, comentando que um 

dos monges deveria ter dado à camponesa em troca de favores. Quando Adso 
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pergunta de que camponesa William estava falando, este diz que é aquela que viu 

saindo às escondidas do lugar onde estavam.  

No quarto onde estão alojados, Adso pergunta ao mestre se ele já havia se 

apaixonado alguma vez e William diz que sim, vária vezes: por Aristóteles, o filósofo 

grego, Ovídio, Virgílio, poetas romanos. Quando Adso observa que não estava falando 

dessa paixão e sim a paixão por uma mulher, William pergunta se ele não está 

confundindo amor com luxúria. Para Horta (2015), a luxúria, considerada um dos sete 

pecados capitais é a inclinação que o ser humano tem para ceder aos desejos do 

corpo. Adso diz que não sabe se está confundindo. Que apenas quer o bem da jovem, 

que ela seja feliz. “Quero salvá-la de sua pobreza.”. William então afirma que 

Adso está apaixonado. Adso pergunta se isso é ruim e William diz que para um monge 

isso gera alguns problemas. E o jovem questiona: “Não é São Tomás de Aquino 

que louva o amor acima de todas as virtudes?”. O mestre do jovem diz que é 

o amor a Deus e Adso pergunta sobre o amor às mulheres, a que William responde: 

“De mulheres, Tomás de Aquino entendia muito pouco. Mas as 

escrituras são bem claras. Provérbios nos alerta: ‘A mulher se apodera 

da alma preciosa do homem. Eclesiástico diz: ‘Mais amarga que a morte 

é a mulher’.”.  

 Adso pergunta o que o mestre acha e este diz que, apesar de não ter a 

experiência do jovem discípulo nesse assunto, acredita que Deus não teria criado um 

ser tão vil, sem dotá-lo de algumas virtudes. E conclui dizendo: “A vida seria tão 

cheia de paz sem o amor, Adson. Tão segura. Tão tranquila. E tão 

monótona.”.  

 A cena seguinte mostra a imensa paisagem monocromática que envolve a 

abadia e no centro da tela, quase imperceptível, pode-se ver a chegada de um grupo 

de franciscanos. Dentro da abadia, William procura pelo monge Berengar em seus 

aposentos. Como não o encontra, acha que ele deve estar se escondendo. Ao 

procura-lo no scriptorium, William e Adso encontram a porta que dá acesso à 

biblioteca, aberta. Quando tentam adentrar, são surpreendidos pelo monge Malachia, 

o bibliotecário, que os impede de entrar, alegando uma regra rígida do abade, que só 

permite que o bibliotecário e o seu auxiliar tenham acesso. As bibliotecas, nessa 

época, continham livros únicos, o que os tornavam verdadeiros tesouros da Igreja.  
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 Durante a oração matinal, o monge Berengar não está presente também, o que 

leva Adso a dizer que algo poderia ter acontecido a ele e que talvez o encontrassem 

na água, como o monge Ubertino havia previsto no livro do Apocalipse. William 

repreende Adso dizendo que este não é o livro que estão procurando.  

 A comitiva de franciscanos, liderada por irmão Michele (Leopoldo Trieste) é 

recebida pelo abade. Entre eles está o frei Cuthbert de Winchester, interpretado pelo 

roteirista Andrew Birkin. Tão logo entram na abadia, juntam-se a William para discutir 

sobre o que está acontecendo. Irmão Michele reforça que o abade está convencido 

que se trata de uma ação do demônio naquele lugar e tem sua fala reforçada por 

Ubertino. William rebate dizendo que a única prova da presença do demônio ali, é o 

desejo de todos em vê-lo trabalhando. Um dos franciscanos destaca o quanto tal 

discussão é importante, pois suspeitam que o Papa quer destruir a ordem dos 

franciscanos e os declarar hereges. William afirma que só precisa interrogar um dos 

monges e a questão estará resolvida.  

 Enquanto ainda conversam, são interrompidos pelo monge que cuida do 

herbário. Na cena seguinte vemos uma sala de banho, na qual William e Adso seguem 

o monge do herbário. Ao se aproximarem de uma banheira, encontram o corpo do 

monge Berengar, submerso e sem vida. Ao observar o local William encontra seus 

óculos e pergunta se o monge não havia encontrado um livro em grego. Examinam os 

sapatos do monge morto e concluem que foram eles que deixaram as pegadas na 

neve, quando da morte de Venantius, o monge tradutor. Quando William diz que tinha 

razão, Adso o interrompe dizendo que era como o livro do Apocalipse.  
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                           Figura 53 - Morte de Berengar 

      

                           Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 Nesse momento o abade, acompanhado do monge Jorge, chega e diz que ele 

e William precisam conversar imediatamente. William concorda, dizendo que tem 

muito a falar, tão logo ele e o monge do herbário, examinem o corpo. Quando 

encontram o corpo do monge obeso, ele está submerso em água com algumas ervas. 

Durante o exame do corpo, o monge fala que folhas de lima são utilizadas no banho 

para aliviar a dor. William diz que Berengar era canhoto e o monge confirma, dizendo 

que Berengar era invertido de várias formas. William pergunta se na abadia existem 

outros canhotos como ele e o monge diz que não tem conhecimento. Ao examinar a 

mão de Berengar, William observa o dedo indicador da mão esquerda tingido de preto 

e o monge comenta que é uma mancha de tinta, como algo natural para um copista. 

William abre a boca do monge morto e observa que a língua também está manchada 

e comenta: “Ele não escrevia com a língua, eu presumo.”. 

 Na sequência, vemos o pergaminho perseguido por William e Adso nas mãos 

do abade, que após comentar que são alguns versos em grego, passa para as mãos 

de William. Este, por sua vez, confirma que foram escritos por Venantius e são 

anotações aleatórias do livro ele estava lendo antes de morrer. O franciscano observa 

para o abade que a caligrafia do monge muda repentinamente e que isso se deve ao 

fato de que a partir daquele ponto ele estava morrendo. O abade, ao ser inquerido por 

William, sobre aquela anotação, diz que se trata de um borrão de tinta azul. William 

diz que se trata de um borrão singular, pois foi misturado pelo monge Adelmo, o 

mestre das iluminuras, com quem o pergaminho estava antes de chegar a Venantius. 
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O abade indaga como se pode saber isso e William explica que as anotações 

aleatórias passam por cima do borrão de Adelmo e não o contrário. 

 O abade afirma que a abadia está mergulhada numa escuridão e que não vê 

nos comentários de William, nenhuma luz para os fatos que ali aconteceram. 

Colocando o pedaço de pergaminho que contém as anotações, contra a luz de uma 

vela, William destaca que alguém se esforçou para manter um segredo de grande 

magnitude. A caligrafia era de um canhoto e segundo William, voltando-se para o 

abade, o único canhoto da comunidade era o monge Berengar, que acabara de 

morrer. Diante disso, William indaga: “Agora, a que tipo de segredo ele pode 

ter sido exposto?”. O abade diz que sente que William está prestes a lhe contar. 

Então o franciscano responde: “Livros. Livros proibidos. Livros 

espiritualmente perigosos.”. Todo diálogo é acompanhado com muita atenção 

pelo jovem Adso. 

 William então explica ao abade como chegou a sua dedução. Segundo ele, 

todos sabiam da paixão do monge Berengar por belos jovens. Isso fica claro em todas 

as cenas em que o monge vê o jovem Adso. Quando o monge Adelmo resolveu ler 

um livro proibido, Berengar mostrou como encontrar esse livro na linguagem cifrada 

do pergaminho encontrado. William afirma que o monge assistente da biblioteca o fez 

em troca de “carícias antinaturais”. O monge Adelmo aceita, porém mais tarde 

se arrepende profundamente e vaga no cemitério desesperado. Lá encontra com 

Venantius, o tradutor de grego. O abade então pergunta como William poderia saber 

isso e o franciscano diz que havia uma testemunha: o monge corcunda, Salvatore. 

Salvatore havia visto Adelmo entregando o pergaminho a Venantius e também quando 

ele se atira da janela da torre, arrependido por ter cedido aos pedidos do monge 

Berengar.  

 William continua, dizendo que na noite em que chegou na abadia, enquanto 

Berengar se autoflagelava, como penitência pelo que havia cometido e gerado, a 

morte de Adelmo, o monge negro Venantius, com o auxilio do pergaminho chega ao 

livro proibido. Ao ler o livro, fez anotações no pergaminho e acaba morrendo, tendo 

uma mancha preta no dedo. Quando Berengar encontra o corpo, ainda durante a 

noite, enquanto o scriptorium estava deserto. A fim de não levantar suspeitas, arrasta 

o corpo de Venatius até o local onde os animais eram sacrificados e o coloca no 

recipiente que recebe o sangue dos animais mortos. 
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                     Figura 54 - O Monge Venantius encontra o livro 

 

                     Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 Quando o corpo de Berengar é encontrado na banheira, William e Adso podem 

concluir que as marcas na neve encontradas no dia seguinte a morte de Venantius, 

eram do sapato do monge. O livro que gerara as mortes de Adelmo e Venantius, no 

dia seguinte continuava na mesa do tradutor e quando William e Adso se aproximam, 

Berengar os afasta. A noite volta à mesa e lê o livro proibido. Após ter feito isso é 

tomado por uma dor agonizante, que tenta amenizar num banho com folhas de lima. 

Em função da dor acaba se afogando. Durante o exame do corpo, feito por William e 

o monge herborista, observou que o dedo de Berengar, assim como o de Venantius, 

estava com uma mancha preta. Assim William deduz que os três monges morreram 

em função de um livro que mata ou pelo qual alguém pode matar. 

 Em função do que William deduz, exige ao abade que tenha acesso à 

biblioteca. Nesse momento é interrompido pela fala incisiva do monge cego, Jorge, 

que chega acompanhado do assistente Malachia. Jorge repreende William dizendo 

que o seu orgulho o cega e que por idolatrar a razão, não consegue enxergar o que é 

óbvio para todos da abadia. Malachia segreda algo ao ouvido do abade e este 

agradece ao irmão William, reconhecendo seus esforços, mas pede que não continue 

com as investigações. Diante do olhar espantado do jovem Adson, o abade queima o 

pergaminho que permitiu a William chegar às conclusões sobre as mortes dos três 

monges. 

 O abade informa então, que um grupo de enviados do Papa vai chegar e seus 

integrantes são “bem versados nas artimanhas do demônio.”. Anuncia a 

chegada do inquisidor Bernardo Gui (F. Murray Abraham), que segundo o abade, 
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William deve conhecer muito bem. Quando Adso pergunta sobre Bernardo Gui, são 

interrompidos por um dos franciscanos, que solicita que William se reúna a eles, sem 

a presença de Adso. William diz ao grupo que devem levar Ubertino para um lugar 

seguro, porém Michele diz que já tomaram as providencias em relação a ele e que 

estão preocupados com o próprio William. Um dos freis diz que ele deve abandonar 

imediatamente as investigações irrelevantes e conclusões errôneas, ao que William 

rebate dizendo que é a verdade e que ele está com a razão.  

 Ubertino diz que Willam de Baskerville deve sempre provar que tem razão, em 

tom quase irônico. O frei Cuthbert se interrompe o diálogo dizendo a William: “não 

foram tua vaidade, teu orgulho intelectual e tua teimosia que criaram 

conflitos entre ti e Bernardo?”. William se retira ouvindo o apelo para não atentar 

ao destino duas vezes, pois nem o imperador poderá salvá-lo se houver um novo 

confronto com Bernardo. Enquanto isso Adso sai da abadia pela portinhola que dá 

acesso a um vilarejo de casas muito pobres. Seu objetivo é rever a jovem com quem 

teve o encontro na noite anterior. Ao olhar para dentro de uma casa, vê a moça imersa 

na pobreza e na imundície.  

 Ubertino deixa a abadia antes da chegada do grupo de inquisidores e antes de 

partir diz a Adso para tentar não aprender com os maus exemplos de William, dizendo 

que ele pensa demais. Diz ainda que ele sempre confia nas deduções que lhe vêm da 

cabeça, em vez de confiar nas capacidades proféticas do seu coração. Aconselha a 

Adso a aprender a mortificar a sua inteligência. A noite William e Adso procuram na 

capela uma passagem para a biblioteca e acabam descobrindo. Chegam à biblioteca 

que, segundo William, é uma das maiores da cristandade. A biblioteca tem o aspecto 

de um depósito que não é usado há muito tempo. Lá eles encontrarão obras como a 

do Beato de Liébana, que para William é uma obra de Arte. Segundo Melo (2007), o 

Beato de Liébano foi o abade do Monastério de Valcavado e sua obra Comentários 

do Apocalipse, escrito no final do século VIII, para explicar o Apocalipse, ficou famosa 

não só pelo seu teor, como também pelo rico trabalho de Iluminuras. 
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                         Figura 55 - A Descoberta da Biblioteca 

            

                           Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 William comenta que ninguém deveria ser proibido de consultar aqueles livros 

livremente e Adso justifica dizendo que talvez seja porque eles são considerados 

preciosos e frágeis demais. William explica que é porque eles contêm uma sabedoria 

diferente daquela que eles próprios possuem e que isso poderia gerar dúvidas sobre 

a infalibilidade da palavra de Deus. Continua dizendo que a dúvida é a inimiga da fé. 

William e Adso se separam e acabam se perdendo no grande labirinto que é a 

biblioteca. William acaba caindo numa armadilha que protege a biblioteca e é salvo 

por Adso. Após o susto, William vai tentar decifrar as instruções deixadas pelo monge 

Venantius, a partir de uma cópia que fez do pergaminho destruído pelo abade.  

 A mensagem decodificada por William diz: com a mão sobre o ídolo pressione 

o primeiro e o sétimo de quatro. Adso pergunta de que ídolo se está falando e William 

diz não saber também. Encontram uma porta feita com espelhos, sobre a qual há uma 

inscrição. Tentam descobrir como abrir a porta, usando os códigos deixados pelos 

monges, mas não têm êxito. Enquanto William e Adso estão presos na biblioteca, o 

grupo de inquisidores chega à abadia. Quando saem da biblioteca, sem descobrir o 

ídolo, deparam-se com os soldados da inquisição, descarregando instrumentos de 

tortura que eram usados para arrancar confissões.  
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                     Figura 56 - Chegada dos Inquisidores 

     

                     Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 A próxima cena mostra o monge corcunda, Salvatore, junto à jovem, dentro do 

estábulo, num tipo de ritual que envolve um gato preto e um galo morto. Salvatore 

profere a frase: “Lúcifer, fique a meu serviço pelo amor da mulher”. Ao tentar 

tocar a jovem, ela o empurra e ele derruba no feno, algo semelhante a uma vela, o 

que dá início a um incêndio. O incêndio atrai todos para o estábulo e os guardas da 

inquisição acabam prendendo a jovem e Salvatore como participantes de um ato de 

magia negra. Os guardas mostram para o inquisidor o gato preto, o que era 

considerado um indício de bruxaria. O próprio Bernardo examina a moça e dirige-se 

ao abade dizendo que foi chamado para investigar a presença do demônio e já havia 

encontrado. Nesse exato momento Bernardo cruza o olhar com William que havia 

acabado de chegar ao local. Bernardo reforça que já havia encontrado várias vezes 

aqueles objetos de adoração do demônio: o galo e o gato pretos. Adso, que vê a 

garota por quem havia se apaixonado, exposta e sendo presa, diz a William que se 

tratava de comida e não de uma oferenda ao demônio.  
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                            Figura 57 - A Mulher como Bruxa 

 

                          Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 Na cena seguinte, Bernardo pergunta a William se ele lembra da confissão de 

uma mulher que tinha tido relações com o demônio na forma de um gato preto. O 

inquisidor aponta os três elementos que compõem o quadro responsável pelos 

acontecimentos na abadia: uma bruxa, um monge seduzido e rituais satânicos.  

 No quarto, Adso cobra, a partir de uma afirmação, que o mestre não tinha dito 

nada na situação que acabara de ocorrer e William diz que não havia nada a ser dito. 

Adso continua dizendo que o mestre sempre está disposto a falar a verdade quando 

se trata de livros e ideias. William adverte Adso que a jovem será queimada, pois 

Bernardo a declarou bruxa. Adso argumenta dizendo que o mestre sabe a verdade e 

este responde que também sabe que quem contradiz o veredito de um inquisidor é 

culpado por heresia, justificando-se. Adso observa que o mestre conhece muito do 

assunto e pede que lhe conte, como amigo, porque sabe tanto. William diz que não 

há muito que contar e acaba confessando que também foi um inquisidor.  

Diz que foi um inquisidor no início do processo, quando a inquisição lutava para 

orientar e não castigar. Conta ainda que uma vez inocentou um homem cujo crime foi 

o de traduzir um livro grego que conflitava com as Escrituras Sagradas, enquanto 

Bernardo Gui queria que ele fosse condenado como herege. Por este motivo William 

foi acusado, por Bernardo, de ser um herege e acabou sendo preso, torturado e 

acabou se retratando. O tradutor foi queimado. 
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                            Figura 58 - O Inquisidor William 

 

                              Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

A próxima cena inicia-se com a imagem de um grande braseiro, um ferro de 

marcar e o som aterrorizante de alguém que está prestes a ser torturado. Bernardo 

diz ao monge Salvatore que aqueles tormentos causarão tanta dor nele quanto no 

pobre corcunda, mas que ele pode evitar se abrir seu coração. Salvatore logo cede 

ao inquisidor, que pergunta quem, entre os irmãos de Salvatore é o herege 

responsável pelas mortes na abadia. Salvatore responde que não sabe nada. Quando 

amanhece o dia, ouvimos a intervenção do Adso envelhecido, no tempo presente na 

diegese do filme, dizendo que não sabe se passou a noite em claro por causa da 

jovem ou por ele mesmo.  

 

                           Figura 59 - A Tortura do Corcunda 

 

                           Fonte: O Nome da Rosa (1986) 
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 Com o amanhecer do dia chegam também à abadia os enviados do Papa que 

guiarão uma discussão sobre a igreja e a pobreza desta, junto aos franciscanos e 

beneditinos ali presentes. Enquanto o debate ocorre, o monge responsável pelo 

herbário procura William, que está presente no local da discussão e diz a ele que 

encontrou o livro no dispensário. William pede que ele volte para o herbário e se 

tranque lá. Ao chegar no herbário, o monge Severinus encontra todo o espaço revirado 

e ao pegar o livro vê que alguém está ali escondido. Segura o livro contra o corpo, 

porém é agredido violentamente e morto.  

 

                     Figura 60 - A Morte do Herborista 

        

                       Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 O monge bibliotecário aparece no celeiro e diz a Remigio que Salvatore 

confessou o passado radical de ambos e que ele deve fugir o mais rápido possível da 

abadia, para escapar da fogueira. Quando Remigio foge e agradece ao irmão, uma 

tomada do sapato do mesmo, deixa claro que foi ele quem assassinou o monge 

herborista. Remigio é capturado ao tentar sair da abadia. 

 Uma acalorada discussão ocorre entre os religiosos quando Bernardo 

interrompe e diz que um problema de máxima gravidade aconteceu. Remigio é 

acusado de matar o monge do herbário. Enquanto William tenta entender os 

significados do pergaminho, Adso fica muito agitado, pensando na garota. Ao ter sua 

atenção chamada pelo mestre, o questiona se um livro é mais importante que uma 

pessoa, pois parece que nunca se importa com ninguém.  
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                 Figura 61 - A Discussão do Clero  

                      

                 Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

         O julgamento dos dois monges e da jovem ocorre com a presença de toda 

comunidade da abadia e é presidido por Bernardo que alerta que todos ali presentes 

estão sujeitos, por voto de obediência, sob pena de excomunhão, a auxiliar o 

inquisidor na dolorosa luta contra a heresia. Convida para compor o tribunal e 

compartilhar o veredicto, o abade e William. Remigio, Salvatore e a jovem são trazidos 

para o julgamento. Bernardo pede a Salvatore que repita a sua confissão, na qual o 

monge teria dito que ele e Remigio de Varagine eram membros da ordem dos 

dolcinianos, vistos como hereges pela Igreja Católica. Salvatore balbucia algumas 

palavras e Bernardo agradece pela confissão. Quando o monge ergue as mãos, pode-

se ver o resultado das torturas que sofreu.  

 

                          Figura 62 - O Julgamento 

 

                         Fonte: O Nome da Rosa (1986) 
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 Quando invoca Remigio, perguntando se ele nega a confissão de Salvatore, 

este surpreende todos os presentes dizendo que não nega. Não só diz que não nega, 

como diz que tem orgulho dela. A fala de Remigio reflete a postura da Igreja: “Nesses 

12 anos em que vivi aqui, só fiz encher a barriga, bolinar minha vara e 

espremer os camponeses famintos pelo dízimo. Mas, agora, destes-me a 

força para lembrar no que eu antigamente acreditava de todo coração. 

Por isso, eu te agradeço.”.  

O dízimo que o personagem Remigio cita em sua fala, segundo Montosa e 

Luppi (2006), foi estabelecido por Deus como forma de gratidão. O dízimo representa 

a décima parte dos bens que um fiel possui e sempre deve representar a melhor parte 

do todo. As primeiras manifestações sobre o dízimo estão nos livros Gênesis e 

Levíticos do Velho Testamento. 

Enquanto o julgamento ocorre, Adso vai para a capela pedir a misericórdia da 

Virgem. Pede que, mesmo sabendo do seu grande pecado, a jovem não sofra pelo 

seu pecado. Em sua oração lembra que ela teria salvado seu mestre há anos atrás e 

se ela faria o mesmo pela jovem. Fala que o seu mestre diz que os simples pagam 

por tudo. 

 No julgamento Bernardo fala que a jovem é a bruxa culpada, que seduziu um 

monge e praticou rituais diabólicos num lugar sagrado. Que Salvatore é culpado por 

sua vida herética e porque foi pego em delito flagrante com uma bruxa. Que Remigio 

de Varagine, além de não se arrepender por suas heresias, foi pego tentando fugir 

depois de assassinar o monge Severino. Nesse momento Remigio reage, gritando 

que não matou o farmacêutico e mais ninguém naquela abadia.  

 Bernardo pede então que os outros dois juízes confirmem a sentença. O abade 

lamenta, mas não se opõe à justa sentença da Santa Inquisição. Guilherme antes de 

se pronunciar olha para Adso e seus irmãos da ordem. Confirma que ele é culpado. 

Culpado por ter na sua juventude, interpretado mal a mensagem do Evangelho. 

Também confirma a culpa dele ao confundir o amor pela pobreza, com a destruição 

cega da riqueza e da propriedade. Porém diz que ele é inocente dos crimes na abadia. 

Alega que Remigio não sabe ler grego e tudo que ali aconteceu está ligado ao roubo 

e posse de um livro escrito em grego. Como o veredicto da Inquisição foi contestado, 

Bernardo coloca que será obrigado a extrair a confissão de assassinato. Pede que 

levem Remigio à fornalha e mostrem a ele os instrumentos. Remigio diz que confessa 
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o que ele quiser, mas que não o torturem pois não aguentaria. Bernardo então 

pergunta porque ele matou os monges e Remigio diz não saber. Bernardo então diz 

se não foi porque estava inspirado pelo demônio e ele confirma.  

 Bernardo conclui dizendo que o pastor cumpriu sua missão e que as ovelhas 

infectadas devem ser encaminhadas à chama purificadora. Nesse momento William 

intervém dizendo que podem queimar Remigio, mas que não vão deter os crimes na 

abadia. Os franciscanos dizem ao representante do Papa que estão pasmos com a 

explosão do irmão William. Bernardo diz que William voltou a cometer os erros dos 

quais já fora purgado, tentando proteger um herege. Ele será acompanhado por 

Bernardo até o Papa para confirmação da sentença. Ao sair escoltado por guardas, 

William diz aos franciscanos que está com a razão. De longe Adso segue o caminho 

do mestre, pensando que se pudesse achar o livro, poderia salvá-lo.  

 Enquanto três fogueiras são preparadas, os franciscanos deixam a abadia, 

numa pequena comitiva, à pé. A comitiva representante do Papa também parte, com 

seguranças e em uma forte carruagem. Quando passam diante das fogueiras que 

estão sendo preparadas, fazem o sinal da cruz, com grande descaso.  

Dentro da abadia o monge Jorge faz um sermão, dizendo que quando as piras 

forem acesas naquela noite, que as chamas purifiquem os corações e que a abadia 

volte a ser o que era. Volte a exercer o seu ofício: a conservação do conhecimento. E 

ele frisa: “Eu disse ‘conservação’, não ‘busca’. Pois não há progresso na 

história do conhecimento, somente uma contínua e sublime 

recapitulação.”. Quando o monge Jorge está terminando seu sermão, o irmão 

Malachia, seu assistente, cai agonizando e mostrando a língua manchada de preto. 

Um dos monges presentes, levanta a mão do monge agonizante e mostra os dedos 

pretos, como William havia previsto. Durante a confusão causada pela morte de 

Malachia, William e Adso fogem para a torre da biblioteca, pela passagem que haviam 

encontrado.  
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                   Figura 63 - A Agonia do Monge 

        

                     Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

Bernardo entra e vê o frei agonizando com a língua e os dedos pretos. Um dos 

monges diz que William tinha razão e Bernardo diz que sim e que ele também teria se 

fosse o assassino. Pede que capturem William, pois ele é o assassino. Enquanto 

William e Adso correm para a biblioteca pensam como poderiam abrir a porta de 

espelho e William desvenda o enigma.  

Na parte externa à abadia, Bernardo inicia o ritual de queima dos três 

condenados. William e Adso chegam à porta e conseguem abri-la decifrando o código. 

Ao abrirem a porta, encontram uma escada que dá numa pequena sala. Quando 

chegam lá, encontram um monge, de costas, sentado frente a uma mesa. O monge é 

Jorge, o monge cego, que diz ter aguardado William nos últimos dias. William comenta 

que ele deve ter voado até ali para conseguir chegar antes deles. Jorge pergunta a 

William o que ele quer agora e William responde que quer ver o livro em grego que 

Jorge diz nunca ter sido escrito. Um livro totalmente dedicado à comédia, o qual Jorge 

odiaria tanto quanto odeia o riso. William reafirma que quer ver a única cópia restante 

do segundo livro da Poética do filósofo grego Aristóteles. 
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                          Figura 64 - O Encontro na Biblioteca 

 

                            Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

Jorge diz que William teria sido um magnífico bibliotecário e tira de baixo da 

mesa o livro que ele tanto queria ver. Empurra o livro e diz: “Eis a tua merecida 

recompensa.”. William coloca uma luva para ver o livro, enquanto Jorge lhe diz: ”Lê. 

Tu venceste.”. Do lado de fora os rituais continuam numa procissão que leva os três 

infortunados para suas fogueiras. Na biblioteca, William lê o tão desejado livro: 

“Discutiremos a forma como a comédia estimula o gosto pelo ridículo, 

utilizando pessoas vulgares e se aproveitando de seus defeitos.”. Jorge 

estimula William para que leia mais e Adso o adverte que devem se apressar. Jorge 

provoca William dizendo que se a luz está fraca para ele, que passe para o jovem, 

pois este conseguirá. William diz que não quer que seu fiel pupilo folheie as páginas 

envenenadas. Pelo menos não sem usar uma luva como a que ele está usando. 

Quando Jorge percebe que não conseguiu envenenar William com o livro, arranca-o 

e sai correndo. Começa então uma perseguição de William e Adso por Jorge, que 

conhece todos os segredos da biblioteca.  
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                              Figura 65 -  A Fogueira da Inquisição 

 

                             Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

Na tentativa de argumentar com Jorge, William diz ao monge que vários livros 

falam da comédia, mas pergunta porque esse em especial, o assusta. E Jorge 

responde que é porque é de Aristóteles. Enquanto William tenta persuadir Jorge, 

Remigio, Salvatore e a jovem são besuntados para iniciar a purificação pela queima. 

Bernardo pergunta a cada um deles se renuncia ao demônio e recebe Jesus Cristo 

como Senhor e Salvador. 

William quer saber de Jorge o que é tão alarmante em relação ao riso e Jorge 

responde que o riso mata o temor e sem o temor não pode haver fé. Complementa 

sua fala dizendo que sem temer o demônio, não há necessidade de Deus. William 

rebate dizendo que eliminando aquele livro, não eliminará o riso. Jorge diz que 

certamente que não, pois o riso continuará sendo a recreação do homem comum. 

Jorge diz: “Mas o que acontecerá se, graças a esse livro, homens cultos 

admitirem ser permissível rir de tudo? Podemos rir de Deus? O mundo 

entraria em caos. Portanto, selo aquilo que não deveria ser dito, na 

tumba que me tornarei.”. Enquanto Jorge argumenta, come as páginas 

envenenadas do livro. Ao perceber o calor da lamparina que Adso segura, Jorge joga 

o livro sobre ela, dando início a um grande incêndio.  
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                            Figura 66 - O Incêndio na Biblioteca 

 

                           Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

Ao mesmo tempo, tem início a queima na fogueira de Salvatore. A população 

miserável que mora no entorno da abadia começa a se aproximar, olhando para a 

jovem que faz parte daquela comunidade. O fogo na biblioteca alastra-se muito 

rapidamente e Jorge acaba sendo vítima do incêndio que ele próprio causara. Quando 

os monges vem que a abadia está em chamas, correm para tentar acabar com o 

incêndio. Na biblioteca, William ordena que Adso saia dali. Adso obedece e implora a 

Deus que salve seu mestre.  

 

                        Figura 67 - Incêndio e Fuga na Abadia 

 

                     Fonte: O Nome da Rosa (1986) 
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A população miserável que mora em volta da abadia começa a avançar contra 

Bernardo e seus guardas antes que a fogueira da jovem seja acesa. Quando 

percebem que não conseguirão combater aquela população, Bernardo e seus guardas 

se retiram. Adso consegue sair do prédio e vê que Bernardo está fugindo da fúria dos 

moradores. Avança contra Bernardo dizendo que tudo aquilo é obra dele e que ele 

não vai embora. Diz para Bernardo que o seu mestre encontrou o verdadeiro 

assassino. Tenta impedir a fuga de Bernardo, fechando o enorme portão da abadia, 

porém não tem êxito. Durante a fuga a carroça que leva Bernardo quebra a roda e a 

população enfurecida a empurra num penhasco. Na queda Bernardo morre, perfurado 

por um dos instrumentos de tortura usados por ele nas inquisições.  

 

                               Figura 68 - Morte de Bernardo 

 

                            Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

Adso caminha inconsolado, vendo a abadia pegar fogo. Não conseguiu impedir 

a fuga de Bernardo, perdeu seu mestre e acredita que sua amada morreu na fogueira. 

Vê alguém saindo em meio ao incêndio, carregado de livros e percebe que se trata de 

seu mestre William. Em meio aos ratos que fugiram do fogo e alguns poucos livros 

que sobraram, Adso abraça com muita emoção o seu mestre. 

No dia seguinte, em meio ao que sobrou da abadia, vê-se alguns moradores 

ajudando na reconstrução e outros saqueando pertences. Nesse cenário William, 

juntamente com alguns livros e seu pupilo Adso, deixam a abadia. Adso para e 

observa o local onde foram montadas as fogueiras e vê que apenas duas delas foram 

usadas. Uma delas está intacta. Ainda próximos à abadia, mas já no caminho de volta, 

Adso reencontra a jovem por quem havia se apaixonado. William fica parado, 
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esperando por ele, enquanto a jovem se aproxima dele. William prossegue, como se 

entendesse que Adso havia feito uma escolha. Adso segue William, deixando para 

trás a jovem.  

 

                         Figura 69 - Partida de William e Adso 

 

                         Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

Enquanto a imagem do jovem Adso desaparece na neblina, ouve-se a voz do 

velho Adso, resumindo sua história e concluindo o filme: “Jamais me arrependi 

de minha decisão, pois aprendi com meu mestre coisas sábias, boas e 

verdadeiras. Quando finalmente nos separamos, ele me presenteou com 

seus óculos. Eu ainda era jovem, disse ele, mas um dia eles me teriam 

serventia. E, de fato, eu os estou usando agora enquanto escrevo estas 

linhas. Ele me abraçou carinhosamente, como um pai, e segui meu 

caminho. Nunca mais o vi de novo, nem soube de seu paradeiro, mas 

rezo para que Deus tenha recebido sua alma e perdoado as pequenas 

vaidades para as quais ele foi atraído por seu orgulho intelectual.  

Ainda assim, agora que sou um homem muito, muito velho, devo 

confessar que, de todos os rostos do passado que me aparecem, aquele 

que mais claramente vejo é o daquela jovem, com a qual nunca parei de 

sonhar durante esses longos anos. Ela foi o único amor terreno da minha 

vida. Apesar disso, nunca consegui descobrir seu nome.”. 
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                         Figura 70 - Cena Final 

 

                        Fonte: O Nome da Rosa (1986) 

 

 

6.8  A ESTRUTURA FÍLMICA DE O NOME DA ROSA 

 

 O filme O Nome da Rosa teve uma grande aceitação pelo público em geral, 

porém foi no meio acadêmico que teve maior repercussão, por tratar da produção e 

circulação do conhecimento humano e científico. Vindo da adaptação de um grande 

sucesso literário, de um autor respeitado mundialmente no campo da Semiótica, com 

direção e produção precisas e contando com um excelente elenco, encabeçado por 

um grande nome do cinema hollywoodiano, o filme reuniu os elementos necessários 

para a produção de uma ótima obra cinematográfica. Além desses elementos o filme 

trabalha com o suspense, envolvendo assassinatos e tramas que despertam no 

espectador a vontade de continuar assistindo ao filme. Os temas principais também 

são pontos fortes para a aceitação do público: o poder e a estrutura da Igreja Católica, 

a Idade Média, a Santa Inquisição e o embate entre a fé e o conhecimento científico. 

 Quanto à estrutura fílmica de O Nome da Rosa, referenciando-se em Bordwell 

e Thompson (2013), destaca-se: 

1) Quanto à narrativa fílmica: a narrativa do filme é do tipo simples e linear, 

pois tem um único fio condutor do início ao fim, ou seja, o personagem 

principal, William, quer descobrir o que motivou as mortes na abadia. Os 

personagens estão interligados a um problema central e toda ação ocorre 

num único espaço, a abadia. O espectador do filme consegue se localizar e 

localizar os personagens no tempo e no espaço diegético, sem maiores 
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dificuldades. Esse tipo de narrativa favorece o uso de um filme em sala de 

aula, pois, por não apresentar uma trama complexa, permite aos alunos um 

fácil entendimento e acaba por prender a atenção dos mesmos. 

2) Quanto à mise-en-scéne, composta pelo cenário, figurino, maquiagem, 

iluminação e encenação, O Nome da Rosa apresenta o espectador à 

clausura de um monastério da Idade Média. Toda mise-en-scéne ocorre no 

espaço de uma abadia que abriga a vida monástica de religiosos, que têm 

a função de preservar os escritos mais importantes, até então existentes, 

na forma de livros. Os cenários são frios, não só pelo inverno rigoroso da 

região, mas desprovidos de cores e tons leves. São compostos por pesadas 

massas de concreto, madeira, neve, em muitas cenas acompanhadas de 

sangue ou fogo. Os ambientes que mostram a vida cotidiana da abadia são 

repletos de elementos que formam uma composição monocromática, 

apenas quebrada por chamas de velas. A composição que representa a 

biblioteca tem a estrutura semelhante a uma obra do artista holandês 

Escher, coerente com a obra de Eco. Os figurinos representam o peso e o 

rigor de um período muito distante das noções e hábitos de higiene do 

homem contemporâneo. As ordens de franciscanos e beneditinos usam 

longas vestes feitas por tecidos pesados para combater o frio e o calor, 

controlando a temperatura do corpo. Roupas que praticamente não eram 

lavadas, já que o hábito do banho diário não fazia parte da cultura daquele 

período, muito menos a lavagem de roupas. As vestes dos franciscanos são 

cinzas, enquanto dos beneditinos são marrons. Os moradores miseráveis 

do entorno da abadia usam roupas marrom escuro, impregnado de nuances 

que representam a sujeira e a pobreza. Esse quadro é quebrado pela 

chegada dos visitantes nobres que representam a autoridade da igreja. O 

inquisidor Bernardo usa roupas leves, limpas e em composição preto e 

branco, enquanto o representante do Papa usa uma túnica branca e uma 

sobrecapa vermelha. As roupas dos representantes da autoridade da Igreja 

demonstram o poder da Igreja, contrastando com a simplicidade dos demais 

religiosos. Na cena em que Adso e a jovem têm uma experiência sexual, 

pode-se perceber a ausência de roupas íntimas, que já existiam naquela 

época, mas não faziam parte da vida desses personagens. A maioria dos 

personagens parece saída de uma obra expressionista, com fisionomias e 



222 
 

 

estruturas corporais muito marcantes, com destaque para os monges Jorge, 

o cego, Berengar, o obeso e Salvatore, o corcunda. O filme ganhou o British 

Academy Film Awards (BAFTA) de melhor Maquiagem para Hasso Von 

Hugo. O elenco é muito equilibrado e provavelmente o pior desempenho foi 

do próprio Sean Connery, que parece um James Bond na Idade Média. O 

Nome da Rosa tem uma iluminação destacada por focos pontuais em 

diversas cenas, provenientes de elementos como velas, fogueiras, janelas, 

criando um belo efeito claro/escuro que remete à visualidade do Barroco. A 

fotografia do filme é enriquecida pelos efeitos da luz e explora muito bem as 

expressões dos personagens marcados pelo rigor da Igreja e da fé. 

Representa a frieza da vida monástica e insere os personagens em quadros 

ora compostos horizontalmente, como na cena do cemitério ou no 

amanhecer e anoitecer que mostra toda a abadia, ora verticais e diagonais, 

utilizando a câmera em plongée e contra plongée, em diversos momentos 

para reforçar o poder da Igreja. 

3) Quanto à montagem: a montagem de um filme é o momento no qual as 

partes já produzidas serão conectadas, dando sentido e novos sentidos ao 

roteiro. É a característica de um filme que melhor expressa as 

especificidades do Cinema. Em O Nome da Rosa encontramos dois tipos 

de montagem. Temos a montagem narrativa, ou seja, aquela que possibilita 

ao espectador perceber como a narrativa se desenvolve, a partir do tempo 

em que as cenas acontecem e como essas cenas são vinculadas umas às 

outras. Acompanhamos desde a chegada de William e Adso à abadia até a 

partida dos mesmos. O filme inicia com a chegada dos dois protagonistas e 

termina com a partida dos mesmos. Tomamos conhecimento da narrativa, 

cena à cena, numa sequência temporal. A cada sequência o espectador 

mergulha na trama como se fizesse parte da investigação dos crimes, 

conhece a abadia junto com os personagens principais, numa ordem 

cronológica e lógica, o que a define como uma Montagem Narrativa Linear. 

Como o filme inicia com a fala de Adso, já envelhecido, é ele o narrador da 

história e como tal, seu personagem está presente em praticamente todas 

as cenas. Os planos não são curtos ou longos demais, criam um ritmo 

coerente com a vida monástica que o filme apresenta. O filme também usa 

da chamada Montagem Intelectual ou Ideológica, aquela que induz a uma 
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ideia, a uma emoção. Por exemplo, a sequência em que o abade fala sobre 

a morte de Adelmo, logo na chegada de William e a cena seguinte quando 

vemos um porco ser morto e o sangue cobre o rosto de um dos monges. 

Outras cenas, que são iniciadas, por exemplo, com o surgimento de um rato 

ou a imagem de uma santa, denotam o uso, ainda que pontual, desse tipo 

de montagem. Este tipo de montagem, num filme em que a montagem 

narrativa predomina, estabelece uma quebra e cria no espectador, 

sensações que o deixam mais atento à trama.  

4) O som em O Nome da Rosa é composto por vários efeitos sonoros que 

compõe a cena. Além da excelente trilha sonora composta por James 

Horner, indicado 7 vezes ao Oscar e vencedor de 2 Oscars por Titanic 

(1997), apresenta um canto gregoriano como elemento diegético do filme, 

quando Adso e William participam de uma cerimônia. Praticamente todas 

as cenas apresentam sons que integram a ação como o soar de sinos, do 

vento, da chuva, de passos, pássaros, latidos de cães, cavalos, lamúrias. 

Além das vozes marcantes de todos os personagens, algumas vezes em 

latim ou grego, ouvimos em off a voz de Adso num tempo futuro em relação 

à narrativa. 

5) A Forma Fílmica de O Nome da Rosa, assim como dito sobre Anjos e 

Demônios, está relacionada ao sentido percebido pelo espectador, 

resultante da composição entre todos os elementos fundantes da linguagem 

cinematográfica e presentes no filme. Quando percebemos elementos como 

a música, a cenografia ou a maquiagem, por exemplo, num filme, estamos 

percebendo a forma fílmica da obra. Quando o espectador acompanha as 

investigações dos personagens William e Adso, para desvendar os 

assassinatos na abadia, é porque ele consegue perceber essa forma. Está 

integrado à trama da narrativa. Para Bordwell e Thompson (2013) é a Forma 

que estabelece o Significado Fílmico. As referências que o espectador, em 

função de seus conhecimentos prévios, identifica numa filme, constituem o 

que os autores chamam de Significados Referenciais. No caso de O Nome 

da Rosa, podemos considerar como tal: os símbolos da Igreja Católica como 

a cruz ou a imagem da Virgem, o canto gregoriano, as fogueiras da 

Inquisição, entre outros. O Significado Explícito é aquele que está presente 

durante toda a narrativa do filme e no caso de O Nome da Rosa, podemos 
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considerar como tal a crença religiosa, o enigma dos assassinatos e a 

relação Mestre e Discípulo, entre William e Adso. Já o Significado Implícito 

está relacionado a uma forma de interpretação e é o que pode gerar 

reflexões importantes quando um filme é utilizado com fins didáticos e 

pedagógicos. Por exemplo: o filme mostra as Iluminuras feitas pelo monge 

Adelmo, que ironizam a própria Igreja Católica, a partir dessa cena, pode-

se discutir o papel das Iluminuras e o significado daquelas feitas por 

Adelmo. Outro ponto que pode ser destacado como um Significado Implícito 

é o controle da Igreja sobre o conhecimento socialmente construído e 

publicado nos livros. Como dito anteriormente, na análise de Anjos e 

Demônios, o Significado Sintomático é aquele relacionado a valores sociais 

e que o filme apresenta, como por exemplo, a construção da imagem do 

demônio como uma entidade repressora aos pensamentos e atos dos 

seguidores da Igreja Católica ou a figura da mulher na Idade Média, 

manifestada pelo monge Ubertino. 

6) Quanto aos Princípios da Forma Fílmica (BORDWELL, THOMPSON, 2013): 

Função; Similaridade e Repetição; Diferença e Variação; Desenvolvimento 

e Unidade/Não Unidade, em O Nome da Rosa, podemos levantar algumas 

questões. William é um personagem que apresenta uma grande capacidade 

de observação e dedução, o que a narrativa deixa clara em diferentes 

momentos. Um deles e apresentado logo no início do filme, mostra William 

indicando a Adso onde ficaria o local para satisfazer suas necessidades 

fisiológicas, sem nunca ter estado no local. Quando Adso pergunta como 

ele sabia, se não conhecia o local, ele explica a partir de um processo de 

observação e dedução, o que é uma característica do personagem, que irá, 

durante todo o filme, observar e deduzir. William é um homem que utiliza da 

lógica e da razão durante todo tempo, apesar de ser um religioso. O abade 

quando o recebe diz que para ele, William é um homem que tem 

conhecimento do espírito humano e dos artifícios do demônio, ou seja, ele 

tem a fé de um religioso e o conhecimento de um homem da ciência. Cenas 

como as mencionadas obedecem ao que Bordwell e Thompson (2013), 

chamam de Princípio de Função, pois têm a função de mostrar o 

personagem de William como um homem que se baseia na razão e na lógica 

e não apenas na fé. O Princípio da Similaridade e Repetição está na 
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ocorrência das mortes, pois essas formam uma cadeia de acontecimentos 

similares e que têm papel determinante na trama. Esse princípio não só, dá 

um determinado ritmo ao filme, como faz com que o espectador fique 

envolvido com os fatos que marcam o enigma das mortes na abadia. O 

Princípio da Diferença e Variação, outro fator que imprime ritmo à narrativa, 

pode ser identificado no filme, a partir das cenas em que vemos os 

franciscanos diante dos representantes do Papa, por exemplo. A postura 

física e as vestes dos personagens estabelecem uma relação de formas 

diferentes de ver o papel da Igreja e o poder de determinados grupos dentro 

da mesma Igreja. Outro aspecto interessante está quando temos a imagem 

de William e Adso na relação mestre e aprendiz. Sempre o mestre está 

acima do aprendiz. O ator Sean Connery é um homem de 1,88m, enquanto 

Christian Slater, que interpreta Adso tem 1,74m. Além da diferença de altura 

dos atores, a câmera sempre mostra Adso diminuído em relação ao mestre. 

Mesmo quando estão montados em animais para se deslocar, a montaria 

de Adso é um animal menor, que sempre anda alguns metros atrás da 

montaria de William. Essa é uma construção visual que atende ao Princípio 

da Diferença e reforça o papel de cada personagem dentro da trama. O 

Princípio do Desenvolvimento diz respeito ao desenvolvimento da trama que 

norteia a narrativa fílmica. Em O Nome da Rosa o filme inicia com uma voz 

em off que irá nos contar a história e termina com a mesma voz concluindo 

a história. Apesar do filme mostrar os desdobramentos de uma série de 

mortes, por causa de um livro proibido, o filme conta a história do amor de 

Adso por uma jovem que ele nunca sequer descobriu o nome. A trama se 

desenvolve a partir da história de Adso e dentro dela várias outras histórias 

são contadas ou apontadas. Porém ninguém assiste O Nome da Rosa para 

conhecer a história do amor de um noviço por uma miserável camponesa 

na Idade Média. Quanto ao Princípio da Unidade e Não Unidade, que se 

baseia na forma como os elementos fílmicos estão integrados ou não, 

podemos observar que todos os elementos estão plenamente integrados. 

Figurinos, cenários, maquiagens, representam a Idade Média que se quer 

passar e as interpretações precisas, em especial dos monges da abadia, 

evidenciam a resistência da Igreja Católica em reconhecer o conhecimento 

que não viesse através das Escrituras Sagradas. Iluminação, fotografia e 
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efeitos sonoros, compõem também o perfil do período em que a trama 

ocorre, criando a unidade do filme. 

Assim como em Anjos e Demônios, essa análise permite que possamos 

entender a estrutura do filme a partir da sua Narrativa, seu Estilo e sua Forma. O 

conhecimento sobre esses elementos possibilita que um filme seja trabalhado em sala 

de aula integralmente, tanto enquanto linguagem artística, como instrumento de 

ensino. 

 

6.9  A ICONOLOGIA EM O NOME DA ROSA 

 

                       

 

 Assim como Anjos e Demônios e outros filmes, O Nome da Rosa é uma obra 

que permite que várias abordagens possam ser feitas em sala de aula, a partir de sua 

narrativa fílmica. A ênfase aqui será no campo do Conhecimento ou da Ciência no 

período da Idade Média. A história se passa no ano de 1327, século XIV, na região 

norte da Itália. A imagem da abadia, distante e isolada no alto de um monte, 

representa o distanciamento da Igreja das coisas mundanas. O isolacionismo em 

relação a outras fontes do conhecimento, além das escrituras sagradas. Quando 

William e Adson chegam à abadia a cena mostra o quão pequenos são diante da 

grande construção, como o homem é pequeno diante do universo divino.  

 Ao atravessarem o portão que protege a abadia são recebidos por um grupo 

de monges que prontamente lavam as mãos dos visitantes, num ato simbólico de 
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purificação das impurezas trazidas do mundo externo. Os portões são fortalezas que 

separam dois universos: o mundano e o divino. Na cena em que William e Adso estão 

se instalando no aposento, o mestre franciscano dará mostras de sua personalidade 

aristotélica: indica o banheiro para Adso, a partir de observações e deduções e retira 

entre seus objetos pessoais, três instrumentos de medição: a ampulheta para 

mensurar o tempo; o astrolábio, usado para medir a altura e a posição dos astros, 

também usado para registrar o tempo e gerar horóscopos e o quadrante, também 

utilizado para medir a altura de astros e outros corpos como árvores, montanhas, entre 

outros. Quando o abade chega ao quarto, William imediatamente esconde os objetos, 

pois esses não eram bem vistos pela Igreja, já que invadiam um universo que estava 

na esfera do divino. O perfil de William é o perfil do homem que transita na passagem 

para o pensamento científico e é esse perfil que fará com que ele investigue as mortes 

que estão ocorrendo na abadia.  

 Quando William encontra o franciscano Ubertino de Casale, diante da imagem 

da Virgem, o diálogo que se estabelece tem como foco a imagem da mulher perante 

a Igreja nesse período da Idade Média e o perigo que ela representava para o homem. 

O monge Adelmo, a primeira entre as mortes da abadia, ao ser descrito, tem sua 

imagem associada a algo feminino, os olhos de uma moça. Segundo Gevehr e Souza 

(2014, p. 115), 

 

Vale ressaltar que a visão que se tinha da mulher no período da Idade Média 
era predominantemente negativa. Sua origem, muito antiga, foi moldada de 
acordo com a interpretação teológica dos homens da Igreja, que situava a 
humanidade em uma batalha universal, na qual o Diabo usava a mulher para 
espalhar sua obra de perdição. Por isso e por heranças multiculturais, a 
mulher foi vinculada às artes mágicas e aos cultos pagãos demoníacos. 
Consequentemente, na sociedade, ela teve, geralmente, um papel de 
segunda ordem, subordinada ao homem, reprimida e em silêncio.  

 
 

 É interessante observar que o único papel feminino no filme, além das 

figurações, não tem nome e não fala. A beleza da imagem em pedra da fêmea é 

aceitável e Ubertino fala dos belos seios que se projetam pouco, ou seja, não 

seduzem.  

 Numa cena Adso fala ao seu mestre que não gosta daquele lugar (abadia). 

William diz a ele que não devem se deixar levar por boatos irracionais sobre o 

anticristo e que os fatos que ali ocorrem lhes proporcionarão exercitar os cérebros e 

solucionar um enigma. Adso (o velho) recorda que seu mestre confiava em Aristóteles, 
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nos filósofos gregos e nas faculdades de sua própria inteligência lógica e notável. 

Segundo Grant (1989), Aristóteles ou membros de sua escola contribuíram, de alguma 

forma, com todas as Ciências da Idade Média, ou seja, o pensamento científico da 

Idade Média esteve ligado essencialmente a Aristóteles. 

 William de Baskerville, representa esse espírito aristotélico da Idade Média ao 

qual Edward Grant se refere. No filme de Annaud, as obras de Aristóteles que são 

mencionadas são de Literatura e não trabalhos científicos ou filosóficos do autor 

grego, porém a obra Poética e o suposto II Livro sobre a Comédia teria um grande 

impacto no pensamento do homem medieval. O monge Jorge, antes de morrer, 

declara a William que o riso, proveniente da comédia, acaba com o temor e a ausência 

do temor pode acabar com a fé. A ausência da fé dá espaço para a racionalidade 

sobre os fatos, para o pensamento lógico e racional. Essa seria a grande contribuição 

da obra de Aristóteles, modificando a forma de se ver e entender o mundo. 

 A maior das funções da abadia está centrada nos trabalhos do scriptorium, 

onde livros são copiados, traduzidos e iluminados (ilustrados com iluminuras) e 

também na biblioteca que preserva os livros e regula o acesso aos mesmos. 

Pensamentos de filósofos como Aristóteles poderiam colocar a autoridade da Igreja 

Católica em risco. Segundo Grant (1989, p.24), 

 

Os trabalhos de Aristóteles foram o coração da educação medieval e da vida 
intelectual. Seus trabalhos filosóficos e científicos foram vistos pelos teólogos 
com suspeita e hostilidade através de quase todo século XIII. De fato, na 
última parte daquele século, uma reação teológica a Aristóteles e a seus 
zelosos seguidores produziram consequências que afetaram profundamente 
o curso da filosofia medieval e, embora seja difícil de detectar, parece ter 
influenciado a característica e a substância da discussão científica. O medo 
da influência aristotélica baseava-se em seus livros de filosofia natural, que 
continham julgamentos e opiniões que poderiam ser subversivos à fé cristã e 
ao dogma. 2 

 
 

                                                           
2 Tradução de Marcos César Danhoni Neves.  

“As central as the Works of Aristotle were to medieval education and intelectual life, his scientific and philosophic 

Works were viewed by theologians with suspicion and hostility through much of the thirteenth century. Indeed, in 

the latter parto f the century, a theological reaction to Aristotle and his zealous followers produced consequences 

that profoundly affected the course of medieval philosophy and, though more difficult to detect, appears to have 

influenced the character and substance of scientific discussion. Fear of Aristotle’s influence stemmed from his books 

on natural philosophy, which  contained judgments and opinions that were subversive of Christian Faith and 

dogma”.    
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 Os dogmas impostos pela Igreja Católica, como aqueles expressos pelos 

personagens Ubertino de Casale e Jorge, o monge cego, de que a mulher e o riso, 

significavam perigos para a fé cristã da Idade Média, representam uma forma de 

reprimir os desejos humanos. Esses dois personagens mostram como a comunidade 

eclesiástica da abadia se comportava em relação a assuntos considerados mundanos. 

 Como mencionado anteriormente, eram os mosteiros que abrigavam alguns 

dos poucos letrados da época e com eles os livros que guardavam o conhecimento 

socialmente construído até então. O papel dos copistas era de extrema importância, 

pois eles desenvolviam a única forma de preservação desse conhecimento.  

 Após a experiência de Adso com a jovem, em conversa com William sobre o 

fato de estar apaixonado, o noviço pergunta ao mestre se São Tomás de Aquino não 

louvava o amor acima de todas as virtudes. São Tomas de Aquino (1225 – 1274), foi 

professor de uma das primeiras universidades surgidas na Idade Média, a de Paris. 

Foi na Idade Média que surgiram as Universidades, sendo a primeira, a de Bolonha 

em 1088, seguida da de Paris, fundada entre 1150 e 1170. Tomás de Aquino é 

considerado o nome mais importante e influente na Filosofia e na Ciência medievais 

(CHASSOT, 2004). Segundo Dampier (1986), Aquino aceitou toda a lógica e a ciência 

de Aristóteles. Unindo a ciência de Aristóteles e a doutrina cristã, aceitou a ideia de 

que o homem seria o centro e o objeto da criação.  

 

Organizou as verdades da religião e as harmonizou com a síntese filosófica 
de Aristóteles, demonstrando aos estudiosos medievais que “não há nenhum 
ponto de conflito entre a fé e a razão”. Retomou a física aristotélica, 
demonstrando racionalmente a existência de Deus. [...]. Adotou o sistema 
astronômico de Ptolomeu, embora o considerasse apenas uma hipótese de 
trabalho, já que “não é demonstrável, mas apenas suposição”. (CHASSOT, 
2004, p. 122). 

 

 O Nome da Rosa tem sua trama desenvolvida a partir de 5 temas principais: o 

Conhecimento socialmente construído, a Igreja Católica, os Dogmas criados pela 

Igreja, o pensamento e as escritas de Aristóteles e a Idade Média. Ainda que por 

vezes, algum dos temas se sobressaia a outro ou outros, estes são os grandes 

sustentos da narrativa. William de Baskerville é um detetive ao estilo Sherlock Holmes 

e seu nome é uma referência ao filósofo medieval William de Ockham e ao livro que 

eternizou o personagem Sherlock Holmes, O Cão dos Baskervilles, de Arthur Conan 

Doyle, em 1902. O próprio noviço Adso se assemelha ao assistente de Sherlock, 

Watson, para o qual o detetive sempre dizia ao fim de uma dedução: elementar meu 
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caro Watson. Já William (Guilherme) de Ockham, a outra metade do personagem, foi 

um dos mais importantes filósofos da Idade Média. Um frade franciscano inglês, que 

“acentua a separação entre a filosofia e a teologia, entre a razão e a fé, no momento 

em que se anunciam as primeiras descobertas da ciência moderna.” (UOL 

EDUCAÇÃO, 2017). O personagem William representa, no período em que as 

primeiras universidades são formadas, o papel do intelectual, do pesquisador que 

surgia num novo momento para o conhecimento humano. Ele é a linha condutora que 

possibilita estabelecer as relações entre a Ciência da Antiguidade, quando se refere 

aos escritos de Aristóteles; a Ciência Medieval, quando se mostra um homem que 

manuseia equipamentos de cálculos como o astrolábio, o quadrante e usa óculos e 

também mostra que uma nova Ciência, uma nova forma de pensar está por vir, o que 

representa a Revolução Científica da Idade Moderna.  

 Seus métodos são estranhos, inovadores e confrontadores com o pensamento 

vigente da Igreja, cuja grande força, na época, estava na Santa Inquisição. Suas 

conclusões se baseiam num arranjo racional dos fatos, o que lhe permite sempre 

concluir o mais próximo da verdade. William vivia dentro dos princípios da Igreja, ainda 

que em alguns momentos questionasse-os, pois era a Igreja a grande reguladora da 

humanidade, não só no campo do conhecimento, mas também na política, na 

economia, no trabalho, na Arte.  

A Igreja determinava o que era certo e o que era errado, acusava, julgava, 

condenava e punia. Determinava o que se devia ler ou o que não se devia ler. Criava 

os dogmas como doutrinas de caráter indiscutível e imutável. Aqueles que, de alguma 

forma, desafiassem esses dogmas estariam excluídos não só da Igreja, mas também 

de qualquer forma de contemplação divina. O temor, aquele que o personagem de 

Jorge menciona que o livro de Aristóteles poderia destruir, foi o grande instrumento 

mantenedor da fidelidade aos princípios cristãos, em especial, na Idade Média. 

Ao levar-se O Nome da Rosa para o espaço escolar, o professor traz para o 

aluno um universo composto por personagens que, na sua maioria, parecem ter saído 

de uma tela expressionista, cujo autor seria a própria Igreja Católica. Esses 

personagens representam a repressão com a qual a Igreja sustentava seus princípios, 

assim como os moradores do entorno da abadia, representam os efeitos dessa 

repressão sobre as comunidades externas e menos favorecidas. O pensamento 

científico, representado por William, substituirá a subjetividade e a superstição, 

representada pelos freis da abadia e recorrentes na Idade Média.  
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A Ciência e o conhecimento humano, apresentados no filme O Nome da Rosa 

estão atrelados a contextos culturais, históricos e sociais, quando pensamos 

respectivamente no universo eclesiástico dos freis e suas ordens (beneditinos e 

franciscanos), numa região da Itália medieval e no espaço da abadia e seu entorno. 

Esses são elementos determinantes na narrativa do filme e na constituição da própria 

história da Ciência, pois representam uma visão de mundo, de homem e do 

conhecimento, que segundo Reis (2006), formam a Filosofia da Ciência.  

Como toda obra de Arte, em especial aquela que acaba por adentrar no espaço 

escolar, como um instrumento didático pedagógico, o filme O Nome da Rosa traz 

consigo questões norteadoras para o ensino de Ciência e que podem ser abordadas 

pelo professor, tais como: quais os avanços da Ciência no período do filme? Por que 

os grandes escritos sobre a Ciência estavam em poder da Igreja? Qual a relação entre 

a Santa Inquisição e o conhecimento constituído socialmente? O que no filme aponta 

para as mudanças na Ciência e no conhecimento humano e que culminariam na 

chamada Revolução Científica do século XVI? 

 As contribuições de O Nome da Rosa, enquanto proposta didático pedagógica 

para o ensino da Ciência, podem ocorrer nos seguintes aspectos: 

- apresentar Aristóteles como a grande referência para a Ciência na Antiguidade, 

quando este desenvolve as primeiras teorias sobre a organização dos corpos que 

formam o universo e sua influência até a Idade Média; 

- mostrar o quanto a Igreja Católica controlava a produção, preservação e divulgação 

do conhecimento humano, em diferentes momentos da História; 

- apresentar a oposição da Igreja ao pensamento científico, no sentido da explicação 

dos fenômenos naturais como obras de Deus ou ações humanas como obras do 

demônio; 

- propiciar o conhecimento sobre as Iluminuras e sua importância na construção de 

uma linguagem visual com impacto até a contemporaneidade; 

- possibilitar o entendimento sobre a forma de vida na Idade Média, delimitada por 

fatores sociais, econômicos e culturais; 

- oportunizar uma leitura sobre a obra cinematográfica, aqui representada pelo filme, 

evidenciando seus elementos constituintes enquanto uma linguagem que pode e deve 

ser levada para o planejamento escolar. 

 Um filme como O Nome da Rosa deve ser trabalhado com alunos do Ensino 

Médio, pois apresenta uma estrutura que requer da plateia alguns elementos 
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facilitadores, conhecimentos prévios, ainda que mínimos, sobre a Idade Média, a 

Santa Inquisição, Filosofia, além de apresentar uma cena de sexo, cenas de violência 

psicológica como as do julgamento de Salvatore e Remigio, cenas visualmente 

impactantes como as que envolvem as mortes dos monges Berengar e Venancius e 

de Bernardo Gui.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A chamada Ciência Moderna, aquela iniciada com a publicação de Discursos 

em Torno de Duas Novas Ciências, de Galileu Galilei, em 1638, foi também marcada 

pela experimentação e o surgimento de pequenos instrumentos de medida, como a 

régua de cálculo e o relógio (similar ao que conhecemos), que acabaram por modificar 

a própria percepção dos fenômenos naturais. Da mesma forma o instrumento 

chamado de cinematógrafo, que daria origem ao Cinema, no final do século XIX, 

mudaria a percepção do homem sobre o mundo. O fenômeno social Cinema 

(linguagem, indústria, arte) possibilitaria ao homem do século XX, estabelecer com 

seu meio, um distanciamento físico e emocional, que o levaria a uma nova percepção 

de mundo, assim como aquela surgida na Idade Moderna, com a inserção da régua e 

do relógio. 

 Assim, para que possamos elucidar esse papel da arte cinematográfica, 

relacionando-o com o espaço escolar, retomamos aqui o objetivo principal desta tese: 

desenvolver e apresentar uma proposta que coloque o Cinema de entretenimento 

como instrumental para o ensino da Física e da História da Ciência. Qualquer 

instrumental que se apresente no processo de ensino e aprendizagem de um 

conteúdo, de uma disciplina, deve fazer parte do universo cognitivo do aluno, ou seja, 

estar ligado de alguma forma ao seu processo de perceber e entender o mundo que 

o envolve.  

O Cinema, para as gerações contemporâneas, está presente de diferentes 

formas: na TV, em filmes, séries, novelas; nos vídeo games; na internet. Das 

produções de novelas aos vídeo games atuais, a estética e a narrativa 

cinematográfica estão presentes, como referência de qualidade da produção da 

imagem, cenografias, efeitos sonoros e visuais, impondo uma forma fílmica a produtos 

e produções derivadas do Cinema. Assim quando um vídeo game é considerado muito 

bom em seus aspectos técnicos de produção ou uma novela apresenta elementos 

comparáveis a um filme, como a fotografia ou a montagem, por exemplo, costuma-se 

dizer que o que estamos vendo parece um filme de Cinema. 

Não há uma data precisa de quando os filmes produzidos para o Cinema 

começaram a ser utilizados com fins didáticos pedagógicos, porém desde que os 

primeiros filmes, aqueles que duravam poucos segundos, começaram a ser exibidos, 
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o processo de ensinar passou a ter na imagem em movimento, um novo instrumental. 

A invenção de aparelhos como projetores portáteis e vídeo cassetes, contribuiu 

significativamente para que os filmes pudessem ser utilizados nas salas de aula. A 

partir da década de 1990, com a popularização dos aparelhos de vídeo cassete e a 

intensa produção de fitas VHS, os filmes passaram a ter um papel importante no 

processo de aprendizagem. 

A possibilidade de utilização de aparelhos e equipamentos de projeção, nos 

espaços escolares, também impulsionou a produção de filmes educativos, produções 

específicas com fins educacionais. Porém esses filmes tinham a característica de 

vídeos e não de filmes de Cinema, ou seja, uma concepção estética diferente dos 

filmes feitos para o Cinema. Produções mais baratas que tinham seus roteiros 

voltados para uma disciplina ou para um conteúdo específico. Esses filmes, ainda que 

eficientes, não exercem sobre os alunos, o mesmo fascínio que filmes feitos 

especialmente para o Cinema, exercem.  

Os vídeos cassetes, em especial, possibilitaram que aqueles filmes que os 

alunos assistiam no cinema ou em algum programa de TV, pudessem ser 

apresentados como parte da estrutura de uma aula, em especial em disciplinas como 

História ou Língua Estrangeira, sendo que no primeiro caso o mais importante era o 

roteiro, vinculado a algum fato histórico e no segundo, o idioma original do filme, que 

possibilitaria uma vivência na língua estrangeira ensinada.  

Geralmente, os filmes têm sido utilizados como uma estratégia de 

diversificação da aula e uma complementação do conteúdo. Essa prática, por parte 

dos professores, acaba por desconsiderar o Cinema como uma produção artística, 

constituída a partir de uma linguagem específica. Quando não se considera um filme 

como uma obra de arte, isto é equivalente a utilizar um livro como um calço para uma 

mesa em desnível. Se o roteiro de um filme tem como temática principal um fato 

histórico ou um fenômeno físico, por exemplo, esses, geralmente, sofrem adaptações 

na sua transposição para a linguagem cinematográfica, para que possam 

corresponder à forma e aos significados fílmicos.  

Assim é papel fundamental do professor que utiliza filmes como instrumental 

didático pedagógico em suas aulas, ainda que de forma esporádica, a interpretação 

desses filmes a partir da sua constituição artística, aquela que define a Estrutura do 

Filme. Todo filme, independente de gênero ou qualidade técnica apresenta uma 
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estrutura e essa determina como uma história será transmitida pelos artistas 

cinematográficos e recebida pelas plateias.  

Geralmente, ao utilizar um filme, a preocupação do professor reside em 

apresentar um filme que reforce algum conteúdo que está sendo trabalhado ou 

apresente uma situação que envolva o conteúdo a ser trabalhado. Assim a pesquisa 

prévia sobre um filme a ser utilizado, prioritariamente, está na temática em torno da 

qual a narrativa cinematográfica se desenvolve e não na estrutura fílmica, o que é 

plenamente compreensível, pois a inserção do filme no planejamento de uma aula 

está atrelada ao conteúdo da disciplina e da aula.  

O uso do Cinema em sala de aula, a partir dos filmes produzidos para o 

entretenimento das plateias, sempre se dará numa perspectiva interdisciplinar, pois a 

associação entre a linguagem artística cinematográfica e os conteúdos escolares, nos 

conduz a um pensar que invariavelmente é interdisciplinar, não somente 

multidisciplinar. É possível que um professor utilize os filmes de forma eficiente, 

mesmo não considerando as especificidades da linguagem, porém uma leitura da 

imagem cinematográfica conectada aos conhecimentos específicos de uma disciplina, 

possibilita ao aluno o entendimento do Cinema enquanto uma expressão artística que 

pode associar ao aprendizado a fruição e o prazer artístico. 

A fruição e o prazer artístico se manifestarão a partir do momento que o 

professor consiga conduzir a utilização do filme nesse sentido. Isto pressupõe que 

para utilizar um filme em sala de aula, não bastam os recursos técnicos, como os 

equipamentos de reprodução ou os conhecimentos disciplinares do professor. Há a 

necessidade de que o professor tenha pleno entendimento que está fazendo uso de 

uma produção artística, que, como tal, foi realizada dentro de uma série de padrões e 

normas de composição da obra.  

Os filmes são produzidos dentro das especificidades da linguagem, que 

determinam a Estrutura do Filme, tornando-o mais ou menos atrativos para a plateia 

que o assiste. Isso não quer dizer que um filme é melhor ou pior em função de sua 

estrutura e sim que a estrutura do filme também é determinada por um estilo ou gênero 

fílmico. Em função disso, plateias diferenciadas recebem um filme de forma 

diferenciada. Assim, um filme que pode ter uma boa recepção com alunos do Ensino 

Fundamental, pode não ter um bom impacto com alunos do Ensino Médio. 

Ao escolher um filme, o professor o fará, primeiramente, em função do seu 

conteúdo disciplinar e muitas vezes não fará uma pesquisa para ter conhecimento de 
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todos os filmes que tratam do assunto. Buscará pelo filme mais facilmente acessível 

e que seja compatível com as expectativas fílmicas dos seus alunos. Assim filmes 

clássicos, em preto e branco ou com narrativas delineadas em função de um 

determinado contexto cultural, que contrastam com o universo do aluno, são deixados 

de lado, ainda que possam representar uma excelente escolha.  

Na contemporaneidade, com o uso da internet, um professor pode, 

rapidamente, levantar quantos filmes tem como um dos personagens, um cientista 

importante, como Galileu ou Marie Curie. O site IMDB (Internet Movies Data Base), 

por exemplo, aponta que o personagem Marie Curie aparece em 35 produções, entre 

filmes feitos para o Cinema, para TV, séries ou documentários. Das 35 citações, 10 

são produções para o Cinema e 25 para TV. Apenas um dos filmes citados é 

encontrado em DVD no Brasil, o que limita muito a opção do professor. O filme é um 

clássico hollywoodiano, produzido em 1943, em Preto e Branco, o que direciona o seu 

uso para plateias com um senso estético compatível com esse tipo de produção. As 

salas de aula do Ensino Fundamental ou Médio, nesse caso, não se configuram em 

plateias próprias para a exibição do filme. 

Se o professor que utilizará um filme como Madame Curie, está interessado em 

mostrar como aconteceu a descoberta dos elementos químicos Rádio e Polônio, esse 

seria o filme ideal, porém se o seu objetivo é falar sobre as propriedades de elementos 

radioativos, outros filmes podem ser indicados. Nesse caso a busca não poderia ser 

feita pelos personagens e sim por situações presentes em filmes e que envolvem a 

radioatividade. Esse processo de busca faz parte de ações prévias que envolvem o 

uso do cinema na sala de aula. Muitos estudos que indicam filmes para o trabalho em 

sala de aula estão disponíveis em sites, blogs, livros e revistas, porém não prescindem 

do trabalho do professor, no sentido de conhecer como a linguagem cinematográfica 

se constitui e também a cultura cinematográfica de seus alunos.  

Conhecer a cultura cinematográfica do aluno representa um passo importante 

para que uma proposta, envolvendo o uso do Cinema seja eficiente. Mas do que trata 

essa cultura cinematográfica, a qual nos referimos? Vivenciamos um momento no qual 

a imagem, de forma geral, predomina sobre as demais linguagens. O aluno 

contemporâneo tem uma relação muito profícua com a imagem, seja pelo contato com 

os games ou pela constante inserção de selfies nas redes sociais. A imagem ocupa 

um lugar de destaque no cotidiano desse aluno. Esse aluno já não vai mais aos 

cinemas na mesma intensidade das gerações da segunda metade do século XX ou 
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assiste filmes antigos nas famosas sessões da tarde, que também ficaram no século 

passado. 

Sua cultura cinematográfica está vinculada à percepção sobre a imagem a 

partir dos filmes, não simplesmente ao número de vezes que vai ao cinema ou ao 

número de filmes que assistiu. A cultura cinematográfica nos permite entender que 

um filme é composto por imagens que manipulam o olhar, a fim de construir uma 

narrativa capaz de nos contar uma história, algo que todo filme faz, com maior ou 

menor eficiência. Tanto o filme clássico, um filme Arte ou um blockbuster, contribuem 

para formação de uma cultura cinematográfica e o professor que utiliza o Cinema 

como um recurso para suas aulas, está contribuindo para que o aluno exercite o seu 

olhar e amplie a sua cultura cinematográfica. 

Se considerarmos que todo filme conta uma história, podemos entender que 

todos os filmes apresentam uma condição pedagógica e que essa é a principal 

característica que permite que um filme seja um importante instrumental para uma 

aula, em qualquer disciplina. O papel articulador do professor pressupõe que este 

esteja totalmente interado com essa condição pedagógica que o filme que será usado 

apresenta. Escolher a exibição de um filme como parte de um procedimento didático 

pedagógico, não deve ou não deveria pelo menos, ser um fato extraordinário nas 

práticas pedagógicas exercidas por qualquer professor, de qualquer estágio de 

formação.  

O uso de filmes não pode ser considerado uma prática inovadora, mas a forma 

como este será usado, sim. Procedimentos que parecem óbvios, como escolher o 

filme e preparar os alunos para assisti-lo, podem representar a grande diferença na 

prática de utilização de um filme. Práticas diferenciadas, quando mal planejadas ou 

mal executadas, podem ter um efeito prejudicial no processo de aprendizagem, 

afastando o aluno do foco central de um conteúdo. A partir dos dois filmes que aqui 

foram utilizados, destacaremos alguns procedimentos que contribuem para a 

eficiência da proposta de filmes em sala de aula. 

O primeiro procedimento fundamental para que o uso de um filme em sala de 

aula se torne uma experiência bem sucedida, está em relacionar o conteúdo e o filme, 

o que também acaba por gerar a situação de encontrar o filme ou ainda em como 

chegar ao filme certo. Isso pressupõe que o professor tenha uma determinada cultura 

cinematográfica em relação a sua formação profissional, ou seja, que ele tenha um 

prévio conhecimento sobre filmes que abordam sua área de formação e que possam 
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ser relacionados aos conteúdos estruturantes da Física. É importante destacar que os 

conteúdos estruturantes são conhecimentos e teorias que compõem os campos de 

estudo de uma disciplina e que servem de referência para a mesma. Os conteúdos 

estruturantes fundamentam toda a abordagem pedagógica do programa das 

disciplinas e permitem que o aluno compreenda o objeto de estudo e o papel da 

disciplina na sua formação escolar. 

Quando o professor de Física utiliza filmes como Anjos e Demônios ou O Nome 

da Rosa, deve ter como uma premissa básica para o ensino, a relação do filme com 

os Conteúdos Estruturantes da disciplina. Conforme as Diretrizes Curriculares do 

Paraná (2008), esses conteúdos são: Movimento, Termodinâmica e 

Eletromagnetismo. Cabe lembrar que esses conteúdos não estão restritos a um 

sentido epistemológico dos conceitos, mas também a contextos históricos sociais, nos 

quais ocorreu a construção desses conceitos e do pensamento científico, resultado 

de uma cultura vigente.  

Ao pensarmos, por exemplo, no conceito de Movimento, como um dos 

conteúdos estruturantes da Física e a sua relação com os filmes aqui estudados, 

podemos faze-lo na perspectiva dos principais homens da Ciência, que pertencem à 

narrativa dos filmes. Em Anjos e Demônios, Galileu é o físico que, secretamente, em 

seus escritos indica o caminho da iluminação, numa espécie de mapa a ser decifrado. 

O físico italiano desenvolveu estudos sobre os movimentos da Terra, criando uma 

Ciência Geométrica do movimento. É Galileu que impulsiona o método experimental 

e traz uma visão de mundo a partir de uma metodologia científica, elaborando a teoria 

do movimento. Assim, o professor que trabalha com esse filme, poderá apresentar e 

desenvolver o conteúdo Movimento a partir de relações entre a saga do professor 

Langdon e a história de Galileu.  

Quanto ao filme O Nome da Rosa e o conteúdo estruturante Movimento, o 

professor pode estabelecer a relação entre os estudos de Aristóteles sobre o 

movimento dos corpos terrestres e celestes e a criação de um modelo de universo, no 

qual Aristóteles explica fenômenos do cotidiano. Esses fenômenos ao serem descritos 

e explicados por Aristóteles como acontecimentos naturais e não divinos, tornam-se 

um referencial para o possível livro escrito pelo filósofo grego na narrativa 

desenvolvida por Umberto Eco e adaptada para o Cinema. Em uma das cenas finais, 

quando William pergunta ao frei Jorge porque ele tinha tanto medo do suposto livro 

de Aristóteles sobre a comédia, Jorge responde que é por tratar-se de um livro de 
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Aristóteles. Isso reforça o papel da Física Aristotélica, que predominou durante quase 

dois milênios.  

Em ambos os filmes, o professor não trabalharia necessariamente com um 

conteúdo específico, mas sim com a Epistemologia, a História e a Filosofia da Ciência, 

mostrando aos alunos a existência de uma cultura científica, historicamente 

construída. Tanto em Anjos e Demônios, quanto em O Nome da Rosa, o aprendizado 

sobre a Ciência ou a Física, propriamente dita, pode se dar a partir de uma abordagem 

histórica e social, que apresenta a Ciência como um produto da construção humana. 

O conhecimento científico como resultado de diferentes processos que envolvem um 

tempo histórico, um espaço geográfico e um grupo de pessoas que no decorrer desse 

tempo, nesse espaço, ampliaram a forma de ver os fenômenos naturais e encontraram 

maneiras de matematizar esses fenômenos.  

É fundamental que o professor reconheça sempre nos filmes, além de sua 

natureza pedagógica, a sua natureza artística, pois é esta que o transforma num 

instrumental interessante para os alunos. Porém a mesma natureza artística que 

transforma um filme em uma possibilidade de aprendizagem, pode, se não bem 

conduzido pelo professor, induzir a erros históricos e conceituais no campo da Ciência 

e da Física. Aí reside a necessidade de uma pesquisa intensa sobre um filme, antes 

de sua utilização em sala de aula.   

Ao se construir uma narrativa fílmica, a partir de um livro, como no caso dos 

filmes em estudo, muitos elementos podem ser suprimidos, pois a narrativa literária 

tem especificidades diferentes da narrativa fílmica. Tanto num caso, como no outro, 

muitas vezes fenômenos físicos ou dados históricos, são alterados para que 

elementos como a mise-en-scéne, a fotografia ou os efeitos sonoros, sejam 

valorizados. Um exemplo clássico está em filmes como Guerra nas Estrelas (Star 

Wars – 1977 – George Lucas), no quais ouvimos estrondos de explosões no espaço, 

sendo que no espaço o som não se propaga, ou seja, isso seria impossível. Mas 

também imaginemos as cenas de explosões sem o som. Seriam cenas que não 

atrairiam tanto a atenção das plateias. O som, nesse caso, é um elemento estético 

fundamental na forma fílmica de obra como Guerra nas Estrelas. 

O professor que utiliza de forma eficiente um filme em sala de aula, ainda que 

não seja o foco principal para a sua utilização, não deixará de tratar com seus alunos 

a licença poética da obra de arte, que permite a representação (mimesis) de um fato 

ou de um fenômeno, alterada em função de uma construção estética e poética. Nos 
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filmes Anjos e Demônios e O Nome da Rosa, os livros escritos, respectivamente por 

Galileu Galilei e Aristóteles e que representam peças chaves em ambas as tramas, 

são escritos que não existiram ou deixaram de existir, sem que houvesse algum tipo 

de registro sobre os mesmos. Porém, o que motivou a possível escrita de ambos, seja 

na narrativa fílmica ou na historia da humanidade, são ideias, conceitos, teorias ou 

situações, que em algum momento e de alguma forma, se manifestaram.  

Após definir e encontrar o filme com o qual trabalhar, o professor pode optar 

por trabalhar o filme em uma exibição integral ou parcial, porém deve levar em conta 

que o filme, em toda sua extensão, é uma obra única, fruto de uma produção coletiva. 

Assistir a apenas um trecho de um filme, significa fracionar a obra e excluir da fruição 

dos alunos cenas, músicas, interpretações, efeitos que compõe a obra. Existem vários 

casos na história dos filmes de atores ou atrizes que tiveram uma participação de 

poucos minutos num filme e foram indicados a um Oscar ou outro prêmio equivalente. 

Da mesma forma, os efeitos visuais ou sonoros de um filme, geralmente fazem parte 

de algumas cenas e não do filme todo. Ao trabalhar apenas com trechos de um filme 

estamos desconsiderando a estrutura do filme. 

Adotar como uso da linguagem cinematográfica, a exibição integral de um filme, 

ainda que isso represente várias aulas, propicia aos alunos uma experiência estética 

e interdisciplinar, na qual a fruição da obra artística fará parte de um processo 

cognitivo disciplinar que amplia a construção de significados. Aprender sobre a 

Ciência, a partir da fruição da obra de arte, em qualquer nível de aprendizagem, é 

uma experiência estética que potencializa a cultura científica individual, facilitando 

inclusive a apreensão de conteúdos disciplinares.  

O professor deve sempre levar em conta que um filme é uma obra e que esta 

é concebida e produzida num certo contexto histórico e social. Isto significa que ela 

foi produzida para um determinado público. A plateia que hoje assiste um filme 

produzido há 50 anos atrás, por exemplo, tem uma expectativa diferente daquela que 

assistiu o filme no seu lançamento. O olhar das plateias se modificou em função das 

mudanças ocorridas na sociedade, nas tecnologias de comunicação, na própria 

concepção de mundo. Assim o professor, ao utilizar um filme em sala de aula deve 

deixar claro aos alunos, quando o filme foi produzido e que tipo de Cinema se produzia 

na época. Por exemplo: assistir a um filme sobre a guerra, durante um período de 

guerra tem um impacto diferenciado sobre a plateia, em relação a uma plateia que 

não vivenciou esse período. Anjos e Demônios foi produzido ainda, quando as 
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pessoas estavam sob o efeito do próprio livro. Titanic (James Cameron - 1997) foi 

realizado quando alguns destroços do navio afundado em 1912, foram localizados e 

recuperados. Essas relações entre a data de produção de um filme e acontecimentos 

da mesma época, relacionados com o filme, podem se tornar aportes para a 

apreensão de informações contidas no filme e sobre o próprio filme. 

A apresentação de um filme em sala de aula, ainda hoje, é sempre esperada 

com expectativa pelos alunos, pois representa uma diversificação no planejamento do 

professor. Essa relação pode favorecer, em muito, o aprendizado desses alunos. 

Sempre que possível, o professor deverá exibir o filme de uma única vez, pois o 

fracionamento do filme pode provocar a dispersão da atenção sobre o tema ou 

conteúdo que se quer apresentar. Todo filme apresenta em sua narrativa uma 

ascensão e um declínio, ou seja, momentos que prendem a atenção e momentos que 

provocam dispersão. O professor deve, previamente, encontrar esses momentos e, 

se for o caso, programar intervalo nessas transições. Isso facilitará uma dinâmica para 

a exibição do filme que, otimizará a atenção sobre o filme.  

Não conhecer o filme com o qual irá trabalhar, previamente, é um erro que pode 

comprometer a eficiência da atividade que envolve a exibição do filme. O professor 

deve identificar aquelas cenas que podem provocar algum tipo de impacto sobre os 

alunos e causar a dispersão. Cenas que contenham nudez, sexo, violência extrema, 

por exemplo, devem ser, quando necessário, contextualizadas pelo professor, o que 

só ocorrerá se o professor tiver assistido previamente ao filme. Em Anjos e Demônios, 

as cenas de sacrifício dos cardeais são impactantes, ainda que não explícitas. Em O 

Nome da Rosa, a cena de sexo entre Adso e a jovem, ainda que plasticamente correta, 

pode causar constrangimento e euforia numa plateia de adolescentes. Cenas como 

essas não podem, e não devem, ser evitadas, porém devem ser previstas como 

possíveis momentos de dispersão por parte dos alunos. 

Os alunos, de forma geral, ainda associam o aprendizado, em especial na área 

das Ciências, à resolução de listas de exercícios, memorização de fórmulas e 

assimilação de conceitos. Trazer para esse universo, uma proposta que não implique 

em atividades como essas e que ainda está associada a momentos de lazer e 

descontração, requer do professor um planejamento muito seguro, para que ao 

mesmo tempo em que o aluno tenha satisfação na atividade, consiga perceber que 

esta faz parte de um processo de aprendizagem de um conteúdo específico, presente 

no filme, de forma explícita ou tácita.  
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Um filme como Anjos e Demônios, exige que o professor realize a mediação 

entre a obra e o conteúdo em diferentes momentos, desde a possibilidade de criação 

da Antimatéria até os escritos de Galileu, esses, assuntos da disciplina de Física. 

Outros assuntos como a organização da Igreja ou a Arte de Bernini, presentes no 

filme, não fazem parte da área de formação do professor, porém irão suscitar nos 

alunos, indagações referentes às situações ocorridas na narrativa. Nesse sentido o 

professor deve se preparar, para, ainda que minimamente, responder às possíveis 

dúvidas e curiosidades dos alunos, enfatizando aos mesmos que essas observações 

não estão relacionadas a sua área de formação. Essa também uma forma de mostrar 

aos alunos que o conhecimento não é algo estanque ou isolado e que um filme é uma 

obra constituída por diferentes referenciais, temas, assuntos, o que o torna um 

instrumental importante num processo de aprendizagem. 

Para o professor de uma disciplina como Física, que adota filmes como Anjos 

ou Demônios ou O Nome da Rosa, a utilização do filme não está centrada num 

conteúdo específico, mas sim num contexto histórico e sociológico, que determinou 

as bases filosóficas e cognitivas da Ciência Moderna e, consequentemente, da 

Ciência Contemporânea. Ao tratar do Processo Galileano, por exemplo, a narrativa 

fílmica traz em seu escopo a história determinada por cientistas e filósofos como 

Aristóteles, Euclides, Ptolomeu, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, William Gilbert, 

Descartes, Francis Bacon, Newton, entre outros. 

Quando do planejamento de uma aula que utilizará um filme, o professor deve 

utilizar o procedimento das palavras chaves, assim como num artigo. Isso possibilitará 

que ele encontre materiais para leitura, desvinculados do filme, mas que contribuirão 

de forma significativa para estabelecer um referencial teórico sobre assuntos 

presentes na trama fílmica. As palavras chaves devem representar elementos que 

aparecem no filme com maior frequência e que sejam de interesse para a 

compreensão do filme.  

O Cinema é uma linguagem que se constitui a partir de arranjos visuais e 

sonoros que determinam o que chamamos de narrativa fílmica. Esses arranjos são 

determinados, em especial, pela mise-en-scéne, pelos planos, pela fotografia, pela 

montagem e o som. Esses elementos constituirão a forma fílmica e esta determinará 

a qualidade do filme, nos apresentando um filme de maior ou menor qualidade. Ainda 

que consideremos um filme como de boa qualidade, nem sempre esse será um filme 

ideal para a sala de aula.  
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Um filme para a sala de aula deve apresentar em sua narrativa os temas que 

interessam ao professor e aos alunos, com uma predominância diante de outros 

temas. Assim podemos chamar de temas principais explícitos aqueles que estão 

diretamente relacionados ao conteúdo que o professor está trabalhando e 

apresentados de forma clara na narrativa e não subentendidos. Da mesma maneira 

podemos denominar de temas principais tácitos, aqueles que também estão 

relacionados ao conteúdo, porém estão subentendidos na narrativa, ou seja, não são 

apresentados de forma direta ao espectador do filme. Esses exigem um espectador 

mais atendo e com um repertório cultural mais amplo. Muitas vezes os elementos que 

caracterizam o estilo fílmico (mise-en-scéne, cinematografia, montagem e som), são 

colocados de maneira que uma ação ou intenção da narrativa não fique explícita.  

Em Anjos e Demônios, os enigmas são colocados de forma que somente o 

personagem principal (professor Langdon) é capaz de desvendá-los e apresenta-los 

ao espectador, o que não exige, por parte do espectador, um pensamento mais 

elaborado sobre a narrativa. O espectador é um agente mais passivo. Em O Nome da 

Rosa, especialmente a mise-en-scéne e a montagem, criam uma narrativa que 

permite ao espectador elaborar e prever situações sobre os personagens, assim como 

o próprio personagem principal o faz. Aqui temos um espectador mais ativo em relação 

à narrativa.  

Um elemento importante nos dois filmes está relacionado ao tempo diegético e 

que, em ambos os casos, cria uma narrativa linear, que envolve o espectador. Em 

Anjos e Demônios o espectador acompanha os personagens principais numa corrida 

contra o tempo, para encontrar a Antimatéria e salvar da morte, os cardeais. O tempo 

está personificado no relógio de pulso de Langdon, que tem um Mickey, que marca o 

compasso desse tempo. Já em O Nome da Rosa o espectador se vê envolvido pelo 

tempo arrastado e confinado da abadia, num processo de intercalação entre o dia e a 

noite, entre o sono de Adso e a insônia de William, entre as mortes e o desvendar 

destas. Aqui o tempo está representado pela ampulheta e pela transição bem marcada 

entre dia e noite. 

Cada um dos filmes trabalha narrativas que envolvem o Conhecimento 

Científico. Nos dois casos, os personagens principais (Langdon e William), são 

homens eruditos para seus tempos. São homens da Ciência e que evocam outros 

pensamentos científicos de cientistas e filósofos como Aristóteles e Galileu Galilei. 

Esses personagens partem sempre de um pensamento lógico, racional, científico e 
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dedutivo, para conduzir a trama e seus desfechos. Em ambos os filmes, há um 

importante destaque para o embate entre a Ciência, o conhecimento histórica e 

socialmente construído e a Igreja, seus dogmas, a fé e a repressão do conhecimento 

científico. Em Anjos e Demônios, os atos em oposição à Igreja estão representados 

pela Ordem dos Illuminati e em O nome da Rosa, pela figura do demônio. Ao final da 

trama, os opositores são a própria Igreja, nas figuras do Carmelengo e do frei Jorge. 

O conflito entre a crença e a Ciência é o pano de fundo das duas narrativas que 

mostram de formas distintas como a história da Ciência e a própria Ciência, se 

constituíram com o decorrer do tempo, sempre na perspectiva do embate entre a fé e 

a razão. Isso pode ser percebido em falas de personagens dos dois filmes. Em Anjos 

e Demônios, o Carmelengo diz: “e se a Ciência reivindicar a criação, quem 

precisará de Deus?” e em O Nome da Rosa, o frei Jorge fala: “Mas o que 

acontecerá se, graças a esse livro, homens cultos admitirem ser 

permissível rir de tudo? Podemos rir de Deus? O mundo entraria em 

caos.”. Essas falas são ditas pelos seus personagens, pouco antes desses morrerem, 

assim como na inquisição, queimados pelo fogo.  

Os filmes, como obras de Arte que o são, nascem de uma concepção humana 

e portanto representam uma leitura de mundo. Essa leitura que o Cinema propicia é 

fruto de um trabalho coletivo que envolve, diretamente, diretores, produtores, 

roteiristas, atores e técnicos e indiretamente, uma infinidade de outros profissionais, 

que têm seus nomes apresentados nos créditos finais, que geralmente não são nem 

exibidos ou quando sim, não são lidos. 

Alguns apontamentos se fazem necessários ao utilizarmos um filme em sala de 

aula e que o professor deve levar em conta ao escolher e exibir o filme:  

1) todo filme é fruto da produção humana e como tal vem impregnado de concepções 

ideológicas e políticas; 

2) os filmes são produtos de uma indústria de entretenimento e como tal, são feitos 

obedecendo a uma lógica mercadológica; 

3) um filme não é um livro filmado, ou seja, em suas especificidades de linguagem, 

quando adaptado de um livro ou baseado num livro, sofrerá as alterações necessárias, 

modificando ou eliminando personagens e situações; 

4) toda obra de Arte é uma representação, uma mimesis, uma irrealidade, o virtual e 

não o real; 
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5) um filme só será, efetivamente, um instrumental didático pedagógico, com a 

mediação eficiente do professor; 

6) os filmes podem despertar numa plateia opiniões e reações adversas daquelas 

previstas, o que exigirá do professor preparo para conduzir tal situação; 

7) o uso de um filme não se encerra com sua exibição, tão pouco se inicia com a 

mesma. Os alunos devem ser preparados para o trabalho com filmes; 

8) a apreciação de um filme requer a leitura da imagem em movimento, por isso a 

proposta adaptada da obra de Panofsky. 

O professor que utiliza um filme está utilizando uma obra de Arte que tem, não 

um, mas vários autores/artistas. Ao trabalhar com o Cinema em sala de aula, este 

professor deve ensinar aos seus alunos, não apenas referenciais teóricos de um 

assunto, de um conteúdo ou de uma disciplina. Quando ele traz para o espaço da sala 

de aula um filme, ele traz também um pouco da história da Arte Cinematográfica, seus 

fundamentos, suas teorias, suas técnicas. Uma Arte que possibilitou as mais 

diferentes formas de intertextualidade com outras áreas do conhecimento humano e 

por isso seu grande potencial como um instrumental didático pedagógico para as 

aulas de Física, ou de qualquer outra disciplina.    
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                   Prezado (a)  Professor (a) 

O material a seguir apresentado é fruto da tese de doutoramento, realizada no 

Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Campus Ponta Grossa, no período de 2014 – 2018. 

A tese intitulada Ciência e Cinema: um encontro didático pedagógico em Anjos e 

Demônios e O Nome da Rosa, contribui, de forma inédita, para que o Cinema ou filmes 

feitos para o Cinema, possam ser entendidos como linguagem artística que possibilita 

aos atores envolvidos num processo de Ensino e Aprendizagem, usufruir dos recursos 

dessa linguagem como instrumento didático pedagógico para as aulas de Física ou 

Ciências. 

Recomenda-se a leitura da tese, disponível no Repositório Institucional da UTFPR 

(RIUT). A mesma traz uma série de informações que irão contribuir para uma análise 

fílmica consistente, apresentando um Método de Análise baseado naquele 

desenvolvido por Panofsky (2007) para as Artes Visuais, em especial a pintura 

renascentista. O método, adaptado para o Cinema compreende três fases: Análise 

Pré Iconográfica; Análise Iconográfica e Análise Iconológica. 

A Análise Pré Iconográfica identifica os significados fatuais e expressionais do filme, 

informações técnicas como cor, gênero cinematográfico, duração, entre outras. A 

Análise Iconográfica apresenta os significados convencionais expressos pelos 

elementos de uma obra, tais como o uso da cor, os efeitos visuais e sonoros, os 

enquadramentos, entre outros. Nessa fase são explicitadas as ideias veiculadas pelas 

imagens. A Análise Iconológica revela os valores simbólicos que representam signos 

da cultura na qual a obra cinematográfica foi produzida. Elementos históricos e 

culturais se manifestam nessa fase. 

A seguir apresentamos a ficha com a qual o professor deverá preparar a aula em que 

utilizará um filme e dois exemplos de utilização. A pesquisa foi realizada, tendo-se 

como perspectiva as áreas de Física e História da Ciência, porém esse instrumental 

pode ser utilizado para qualquer área do conhecimento.  
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Filme: 
 

Título Original: 
 

Ano: 
 

País: Idioma: Duração: 

Gênero:  
 

Cor: Idade: Fonte: 

Palavras Chaves: 
 

Direção: 
 

Produção: 

Elenco Principal: 
 

Informações de Produção: 
 
 

Restrições: 
 

Área: 
 
 

Assunto: 

Sinopse: 
 
 
 
 

Conteúdos Explícitos 
 
 
 
 
 

Conteúdos Tácitos 

Artigos Relacionados 
 
 
 

Interdisciplinaridade com outras áreas: 
 
 
 
 

Observações 
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Instruções de Uso 

A área azul representa informações técnicas, que podem ser obtidas no próprio 

filme, na mídia suporte ou em sites de informações: 

1) Filme: é o título da produção em português; 

2) Título Original: título na língua do país que produziu o filme. Alguns filmes 

que foram realizados em co-produção entre dois ou mais países, podem ter 

o título em mais de um idioma. Esse dado permite ao professor trabalhar 

com seus alunos as traduções e as versões, pois quando um filme chega 

num país, muitas vezes o seu título é adaptado para atender um apelo 

comercial de circulação; 

3) Ano: é o ano que o filme foi lançado comercialmente. Alguns filmes ficam 

prontos, porém não são lançados de imediato. Essa informação permite 

entender os recursos (técnicos em especial) de produção, particularidades 

de circulação, como censura ou mesmo impedimentos de alguns países 

receberem a produção de um determinado país. Também possibilita 

compreender créditos iniciais e finais de um filme quanto à leis de incentivo, 

criação e extinção de entidades privadas ou públicas, por exemplo; 

4) País: é o país ou países responsáveis pela produção. Esse dado permite 

àquele que vai utilizar o filme, poder contextualizar a produção, desde uma 

perspectiva social, ideológica ou econômica. Cada nação têm 

características próprias de produção e circulação de suas obras 

cinematográficas. 

5) Idioma: nem sempre um filme produzido num determinado país, tem como 

idioma a língua original do país. Por uma questão de mercado, de circulação, 

muitas vezes um filme é produzido numa língua predominante, como no 

caso do inglês. Essa informação pode também propiciar atividades 

interdisciplinares na escola, assim como compreender traduções ou versões 

equivocadas; 

6) Duração: além de permitir que o professor se organize temporalmente nas 

suas aulas, esse dado permite entender que um filme pode sofrer alterações 

em sua duração, quando exibidos no cinema, na televisão aberta ou na 

televisão fechada. Alguns filmes quando são lançados em DVD podem vir 

acrescidos de cenas que foram suprimidas no lançamento nos cinemas; 
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7) Gênero: segundo Nogueira (2010, p.3), “é uma categoria classificativa que 

permite estabelecer relações de semelhança ou identidade entre as diversas 

obras”. Assim os gêneros classificam os filmes em grupos que possuem as 

mesmas características fílmicas, narrativas, temáticas. Muitas vezes um 

filme não se restringe a um único gênero, porém ele é classificado como 

aquele que predomina na narrativa. Por exemplo, um filme pode ser de 

aventura e ficção ao mesmo tempo. Essa informação permite ao professor 

prever certas reações ou impactos que a obra pode exercer sobre o grupo 

de alunos. O gênero também deve estar condizente com a faixa etária dos 

alunos; 

8) Cor: a grande maioria dos filmes produzidos a partir da década de 1970 é 

colorida, porém clássicos, filmes cults ou de Arte, podem ser produzidos em 

preto e branco. Essa é uma característica importante ao considerarmos o 

nível de escolaridade dos alunos; 

9) Idade: essa informação é fundamental para que se possa adequar a 

proposta da atividade, utilizando-se um filme, com a série envolvida. Não se 

deve exibir um filme recomendado para maiores de 14 anos, para crianças 

de 9 anos, por exemplo; 

10)  Direção: o diretor de um filme, ainda que se trate de uma produção artística 

coletiva, é considerado o principal autor da obra. Quando o professor 

conhece o diretor ou, passa a conhece-lo, pode estabelecer várias relações 

entre o filme que trabalha e outras obras do mesmo diretor. O diretor de um 

filme imprime ao mesmo, um estilo próprio, o que pode despertar nos alunos 

o interesse por outras obras, independentes do conteúdo; 

11)  Produção: o produtor de um filme é responsável pela captação de recursos, 

o que acaba por definir a qualidade de uma obra. Diretores como Steven 

Spielberg e George Lucas, também atuam como produtores de alguns filmes 

e isso acaba, por trazer aos mesmos, grande qualidade. Essa é uma 

referência importante na escolha de um filme; 

12)  Elenco Principal: o elenco de uma produção também é uma referência 

para a qualidade de uma obra cinematográfica. Muitas vezes o fato de um 

ator ou atriz estar num filme, faz com que os alunos criem um empatia com 

o mesmo; 



260 
 

 

13)  Informações de Produção: são informações como locações, custos de 

produção, adaptações de livros, entre outras e que possibilitam ao professor 

contextualizar o uso da obra. Essas informações também podem 

estabelecer ações interdisciplinares com outras áreas; 

14)  Restrições: informam se o filme apresenta cenas impróprias, em relação à 

faixa etária indicada, tais como cenas de violência, nudez, sexo ou mesmo 

diálogos impróprios; 

15)  Sinopse: a partir dessa informação o professor pode apresentar aos alunos 

alguns dados importantes sobre a narrativa fílmica que eles irão assistir. 

Essas informações podem ser retiradas dos materiais publicitários do filme 

ou pode ser elaborado pelo próprio professor.  

 

 

Nas áreas da cor Lilás são encontradas informações que serão definidas pelo 

próprio docente que utilizará o filme como recurso didático pedagógico: 

1) Área: essa informação corresponde a uma grande área do conhecimento 

ou, uma subárea. O professor a definirá a partir de sua formação acadêmica 

específica e essa informação pode ajudar no estabelecimento da 

interdisciplinaridade com outras áreas; 

2) Assunto: apresenta os assuntos prioritários que a narrativa fílmica explora. 

É o dado principal que levará à escolha de um determinado filme pelo 

professor. Deve, preferencialmente, estar relacionado de forma direta com 

a disciplina; 

3) Conteúdos Explícitos: são aqueles conteúdos que a narrativa apresenta 

de forma clara e direta, ou seja, que o aluno identifica sem dificuldades. 

Podem representar um desdobramento do Assunto; 

4) Conteúdos Tácitos: são aqueles que de alguma forma podem ser 

subentendidos na narrativa. Não ocupam uma cena principal, porém fazem 

parte, implicitamente, da história. Podem surgir em diálogos, ações, 

figurinos, cenários, músicas ou outras formas. Um filme não deve ser 

escolhido pelo conteúdo tácito, pois esse pode não ser percebido; 
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5) Interdisciplinaridade com outras áreas: relaciona as áreas que podem 

estabelecer diálogos com a área principal. A interdisciplinaridade ocorre ou, 

pode ser proposta, a partir da área de formação do professor que propõe a 

utilização do filme. 

 

As áreas verdes representam informações que o próprio professor definirá a partir 

da apreciação do filme e depois em pesquisas junto a outras fontes:  

1) Palavras Chaves: assim como as palavras chaves de um artigo, essas 

informações permitirão ao professor buscar, em diferentes fontes, 

informações que corroborem com a utilização de um determinado filme em 

sua disciplina; 

2) Artigos e Sites Relacionados: a partir das palavras chaves ou outras 

referências, o professor deve buscar e apresentar fontes que contribuam 

para um maior conhecimento sobre o assunto trabalhado ou sobre a própria 

linguagem cinematográfica. 

 

A informação da área laranja é de caráter pessoal e serve para o professor que 

utiliza um filme, como um registro:  

1) Fonte: essa informação tem por objetivo registrar o lugar físico onde o 

professor teve acesso ao filme, seja um DVD, um site ou outra forma de 

mídia, que possibilitou a exibição do filme. É importante destacar que muitos 

filmes estão disponíveis em sites não gratuitos e muitos ainda não são 

encontrados em suportes como DVDs ou Blu Rays. 

 

O espaço das observações pode ser usado tanto pelo professor quanto pelos 

alunos, caso o professor adote como procedimento, a entrega de uma ficha para 

cada aluno. 
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Filme:  Anjos e Demônios 
 

Título Original:  Angels & Demons 
 

Ano: 
          2009 

País: 
USA - Itália 

Idioma: 
Inglês 

Duração: 
2h18min 

Gênero:  
Ação - Mistério 

Cor: 
Colorido 

Idade: 
16 anos  

Fonte: 
DVD Pessoal 

Palavras Chaves: 
Galileu Galilei; Illuminati; Antimatéria; Anjos e Demônios 

Direção: 
Ron Howard 

Produção: 
John Calley – Dan Brown – Columbia  

Elenco Principal: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard, 
Armin Mueller-Stahl 

Informações de Produção: 
Adaptado do livro homônimo de Dan Brown. Locações na Itália, Vaticano e USA. 
 

Restrições: cenas de assassinato, suicídio e violência com requintes de 
crueldade. 
 

Área: 
História da Ciência 
 

Assunto: papel de Galileu Galilei na 
Ciência Moderna e a relação da Ciência 
com a Igreja. 

Sinopse: Depois de um bizarro homicídio no CERN, na Suíça, Robert Langdon é 
chamado para investigar um desaparecimento meticulosamente planejado de uma 
substância perigosa conhecida como antimatéria. Para além disso, um emblema 
Illuminati queimado sobre o cientista morto reaviva a hipótese dessa sociedade 
secreta ainda existir, lançando Langdon numa procura às respostas das questões 
levantadas pelos recentes acontecimentos. A história é desenrolada durante o 
Conclave, diante de uma Roma que acompanha de perto a eleição papal e os 
misteriosos assassinatos de Cardeais. 

Conteúdos Explícitos 
- Criação da Matéria (antimatéria); 
- Sociedade Secreta dos Illuminati; 
- Obras de Galileu Galilei; 
- Arte Escultórica Italiana. 

Conteúdos Tácitos 
- Física Aristotélica; 
- Renascimento italiano; 
- Semiótica. 
 

Artigos e Sites Relacionados 
- http://dialogosarteciencia.blogspot.com.br/2017/07/ 
- https://apocalipsetotal.wordpress.com/2009/12/03/uma-analise-do-filme-anjos-e-
demonios/ 
- http://www.imdb.com/title/tt0808151/?ref_=nv_sr_1 

Interdisciplinaridade com outras áreas: 
- História 
- Artes Visuais 
- Química 
- Filosofia 
-Sociologia 

Observações 
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Filme:  O Nome da Rosa 

Título Original:  The Name of the Rose 

Ano: 
          1986 

País: França– Itália -
Alemanha 

Idioma: 
Inglês 

Duração: 
2h10min 

Gênero:  
Drama - Mistério 

Cor: 
Colorido 

Idade: 
14 anos  

Fonte: 
DVD Pessoal 

Palavras Chaves: 
O Nome da Rosa; Aristóteles; Santa Inquisição; Idade Média 

Direção: 

Jean-Jacques Annaud 

Produção: 
Bernd Eichinger  

Elenco Principal: Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham, 
Valentina Vargas 

Informações de Produção: 
Adaptado do livro homônimo de Umberto Eco. Locações na Itália, Alemanha 

Restrições: cenas de assassinato, suicídio, nudez e sexo 

Área: 
História da Ciência 

Assunto: formação do pensamento 
científico; conhecimento na Idade 
Média 

Sinopse: Em 1327 William de Baskerville, um monge franciscano, e Adso von Melk, 
um noviço, chegam a um remoto mosteiro no norte da Itália. William de Baskerville 
pretende participar de um conclave para decidir se a Igreja deve doar parte de suas 
riquezas, mas a atenção é desviada por vários assassinatos que acontecem no 
mosteiro. William de Baskerville começa a investigar o caso, que se mostra 
bastante intrincando, além dos mais religiosos acreditarem que é obra do Demônio. 
William de Baskerville não partilha desta opinião, mas antes que ele conclua as 
investigações Bernardo Gui, o Grão-Inquisidor, chega no local e está pronto para 
torturar qualquer suspeito de heresia que tenha cometido assassinatos em nome 
do Diabo. Como não gosta de Baskerville, ele é inclinado a colocá-lo no topo da 
lista dos que são diabolicamente influenciados. Esta batalha, junto com uma guerra 
ideológica entre franciscanos e dominicanos, é travada enquanto o motivo dos 
assassinatos é lentamente solucionado. 

Conteúdos Explícitos 
- Conhecimento na Idade Média; 
- Pensamento Científico; 
- Obras de Aristóteles; 
- Iluminuras 

Conteúdos Tácitos 
- Arte Medieval; 
- Peste Negra; 
- Semiótica; 
- Instrumentos de Navegação e 
Medição 

Artigos e Sites Relacionados 
http://sgcd.assis.unesp.br/Home/PosGraduacao/Letras/SEL/anais_2010/paulofern
ando.pdf 
- http://www.conjur.com.br/2013-abr-28/embargos-culturais-nome-rosa-mostra-
igreja-dominada-intrigas 
- http://www.imdb.com/title/tt0091605/?ref_=nv_sr_1 

Interdisciplinaridade com outras áreas: 
- História 
- Artes Visuais 
- Química 
- Filosofia 

Observações 
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