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RESUMO 

 

CUSTÓDIO, Amanda Heloisa Souza. Cinejornais, ditadura e milagre econômico: a 

possibilidade educativa do audiovisual. 2017. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

Este trabalho teve por objetivo principal elaborar proposta pedagógica direcionada a estudantes 

do nono ano do ensino fundamental a partir da análise dos cinejornais Brasil Hoje produzidos 

pela Agência Nacional na década de 1970. Foram selecionados seis destes cinejornais que 

abordam em seus conteúdos as imagens dos trabalhadores e os programas de assistência à 

população, para assim realizar um estudo crítico sobre o período histórico ditadura civil-militar, 

especificamente a vigência do milagre econômico brasileiro. Este trabalho também objetivou 

contribuir com os debates acerca da aplicabilidade das mídias audiovisuais em sala de aula, 

através da discussão teórica e da proposta pedagógica supracitada. 

 

 

Palavras-chave: Cinema. Ensino. Cinejornais. Ditadura civil-militar. Milagre econômico 

brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

Objetivando contribuir com as discussões acerca da aplicabilidade do audiovisual 

no ensino de história, esta pesquisa analisou cinejornais produzidos pela Agência 

Nacional durante os anos 1970 e elaborou sugestão de utilização destas fontes históricas 

em aulas para turmas do nono ano do ensino fundamental, abordando o tema Ditadura 

Civil-Militar no Brasil, especificamente o período denominado Milagre Econômico 

brasileiro. Buscou-se averiguar nestes cinejornais como se articularam para respaldar os 

projetos políticos do regime militar. 

Consideramos de suma importância intensificar os debates nesta disciplina acerca 

do tema Ditadura Civil-Militar. Após cinquenta e três anos do golpe civil-militar que 

implantou o regime ditatorial por vinte e um anos, ainda ressoa na sociedade a reprodução 

de discursos legitimadores e nostálgicos deste período, inclusive entre indivíduos que não 

o vivenciaram. Conclui-se, portanto, que ainda se faz urgente a conscientização sobre as 

controvérsias que o atravessaram. Embora documentos elaborados por órgãos normativos 

da educação – como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) no contexto pós 

redemocratização – sugerem possibilidades de desenvolvimento deste tema, assim como 

muitas pesquisas realizadas por educadores, desafios ainda precisam ser superados para 

o avanço das discussões. Esta questão é discutida no primeiro capítulo deste trabalho.   

No segundo capítulo é abordada a trajetória dos cinejornais enquanto patrimônio 

histórico cinematográfico, enfocando na sua função de propaganda política, assim como 

os sentidos que lhe foram atribuídos desde sua proeminência durante o Estado Novo até 

as acepções constatadas no período da Ditadura Civil-Militar. Estes aspectos são 

fundamentais para refletir acerca da proposta de trabalho que se quer desenvolver em sala 

de aula.  

No terceiro capítulo são analisados os cinejornais e elaborada proposta de trabalho 

em sala de aula. Foram selecionados seis cinejornais do noticiário Brasil Hoje produzido 

pela Agência Nacional entre os anos 1971 a 1973, durante parte do período denominado 

Milagre Econômico, sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Estes 

cinejornais estão armazenados no Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN) 

e no repositório digital do Portal Zappiens.  

Em suma, esta pesquisa intenta contribuir para o repensar da fonte histórica 

audiovisual abordada no ensino de história, especialmente os cinejornais como 

documentos favoráveis à ampliação e aprofundamento dos debates em sala de aula acerca 
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dos conteúdos históricos contemporâneos, sobretudo, neste caso, o entendimento das 

propagandas governamentais e projetos políticos idealizados pelos agentes da Ditadura-

Civil Militar.    
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CAPÍTULO 1: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE 

DITADURA CIVIL-MILITAR NA SALA DE AULA 

1.1 O cinema na história e no ensino 

 

As renovações teórico-metodológicas incitadas pela Escola dos Annales e o 

movimento Nova História legitimaram a utilização de fontes históricas alternativas às 

tradicionais escritas para compreender as sociedades. Expandindo a perspectiva sobre 

documento, incluíram a iconografia, a qual era até então inserida em estudos apenas como 

anexo bibliográfico meramente ilustrativo. Nestas circunstâncias de amplitude do campo 

e problematização da imagem, o cinema, interpretado desde a criação do cinematógrafo 

pelos irmãos Lumière como arte para o entretenimento das massas urbanas e 

menosprezado pelas elites, adquire importância para os historiadores.1  

Apesar da existência de estudos mais remotos sobre o vínculo Cinema e História, 

destacou-se o do historiador Marc Ferro no início dos anos 1970 incorporando este objeto 

de pesquisa à Nova História. A partir de arquivos fílmicos soviéticos, apresentou a 

relevância dos filmes e seus componentes como transmissores de ideologias e 

testemunhas reveladoras de elementos das relações sociais que foram ocultados das 

narrativas oficializadas pelo Estado. O cinema e suas ramificações audiovisuais como 

objetos de averiguação, inicialmente na Europa e Estados Unidos, é cada vez mais 

incorporado nos trabalhos acadêmicos brasileiros em teses e dissertações, livros e artigos, 

por pesquisadores de diferentes formações e difundidos em seminários temáticos por 

organizações dedicadas ao tema.  

Estudos tradicionais neste campo, de inspiração positivista, afirmavam que devido 

ao instrumento câmera as produções fílmicas são portadoras de uma realidade objetiva 

que só poderia ser deturpada no processo de montagem. Este argumento foi salientado 

em relação a obras da categoria documentário, como os cinejornais, que detinham 

valorização ressaltada como fonte primária em detrimento aos filmes encenados, os 

ficcionais. No entanto, as renovações historiográficas negam a existência de um registro 

autêntico para um resgate puro do passado e afirmam que as manipulações são inevitáveis 

pelos realizadores e essenciais na linguagem cinematográfica, como pode ser 

exemplificado pela seletividade dos planos de filmagem. Ressaltam igualmente o 

                                            
1KORNIS, Mônica Almeida. História e Cinema: um debate metodológico. Estudos Históricos. Rio de 

Janeiro, v. 5, n.10, 1992. p. 237-240 

http://lattes.cnpq.br/2848113775438544
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problema de uma metodologia que analise o documento fílmico para respaldar ou 

contrapor o escrito, defendendo que a investigação deve partir do próprio objeto.2   

O historiador José d’ Assunção Barros elucida algumas relações do Cinema com 

a História, sendo pertinente destacar as funções de representação histórica, agente 

histórico, fonte histórica, e instrumento para o ensino de história.3  

Enquanto representação histórica, estão inseridos os filmes que possuem enredo e 

tema ambientados em um tempo e espaço específicos destacando como conteúdo uma 

narrativa histórica, geralmente em uma temporalidade longínqua. É importante destacar 

que estes podem, por exemplo, desvelar muito mais o imaginário e as tensões 

contemporâneas do que da época retratada. Para considerar a categoria representação 

histórica não é necessário restringir a análise ao gênero documentário. Filmes como Xica 

da Silva (1976), Pra Frente Brasil (1983), Jango (1984), Carlota Joaquina (1995), 

exemplificam esse estrato da relação Cinema-História.4  

Enquanto agente histórico compreende-se o cinema como um instrumento de 

comunicação capaz de interferir explicita ou implicitamente nos processos históricos, 

principalmente pelo seu uso para a veiculação de ideologias pelos grupos sociais 

pertencentes ao poder instituído. Porém, o autor ressalta o aspecto de contrapoder dos 

filmes que manifestam resistência às tentativas de imposição hegemônica. Barros afirma 

que as películas podem ser expostas “como um projeto para agir sobre a sociedade, para 

formar opinião, para iludir ou denunciar; portanto, como um projeto para interferir na 

história”5. Estas características permitem que este objeto de pesquisa seja explorado não 

só pela História Cultural como também pela História Política.6 

Como fonte histórica o cinema resulta de uma sociedade em uma determinada 

época, portanto produto da história que nele intervém, contendo vestígios dos seus 

agentes produtores e do público consumidor, indícios das relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais; além de discursos distintos que podem estar entrelaçados. Na 

cinematografia o filme é o resultado proeminente, mas existem outras fontes substratos 

que permitem aprofundar o estudo deste documento, como roteiro, sinopse, as críticas 

                                            
2NAPOLITANO, Marcos. Fontes audiovisuais: a história depois do papel. In: Carla Bassanezi Pinsk (Org.). 

Fontes Históricas. 2ed. São Paulo: Contexto, 2008, p. 242-243.  
3BARROS, José D'Assunção. Cinema e História: entre expressões e representações. In: José D'Assunção 

Barros; Jorge Nóvoa (Org.). Cinema-História: teoria e representações sociais no cinema. 3ed. Rio de 

Janeiro: Apicuri, 2012. p. 62  
4Ibid., p. 96-97  
5Ibid., p. 66 
6Ibid., p. 63-67 

http://lattes.cnpq.br/1250692781738939
http://lattes.cnpq.br/7367148951589975
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especializadas referentes a obra, registros de censura, depoimento dos autores, entre 

outras que enriquecem o trabalho do historiador.7 

Refletindo sobre a instrumentalização do produto fílmico para o ensino de história 

é importante salientar que as transformações nas produções historiográficas, acrescidas 

das demandas tecnológicas contemporâneas, influem no repensar a abordagem dos 

conteúdos e métodos no currículo da disciplina História, de modo a não perpetuar as 

características do ensino tradicional que estabelece um aprendizado mecânico pautado na 

memorização e descontextualizado da vivência discente.  

Considerando que os estudantes estabelecem interações sociais e identitárias 

marcadas pela predominância da cultura midiática, torna-se imprescindível adotá-la nos 

procedimentos pedagógicos. Utiliza-la de maneira problematizadora na relação ensino-

aprendizagem propicia, por exemplo, a formação de um pensamento crítico perante o 

consumo de bens culturais. Na conjuntura em que os conhecimentos dos educandos são 

edificados não mais exclusivamente pela cultura letrada, as mídias audiovisuais são 

subsídios coerentes a serem empregados na sala de aula.  

No Brasil o uso da imagem em movimento como intervenção didática não é 

recente. Foram realizadas políticas governamentais de incentivo relacionando cinema e 

educação, como a criação da Comissão de Cinema Educativo estabelecida no Distrito 

Federal em 1927, composta por professores e documentaristas. Posteriormente, a partir 

de 1931, durante a gestão de Anísio Teixeira como Diretor de Instrução Pública, esta 

comissão dispôs projetores em instituições escolares e fundou uma filmoteca, também 

localizada no Distrito Federal.8 

Os professores Jonathas Serrano e Francisco Venâncio Filho, do Colégio Pedro 

II, publicaram Cinema e Educação em 1929, no contexto de discussões do movimento 

Escola Nova. Defendiam o cinema como tecnologia moderna facilitadora do aprendizado, 

tendo como propósito a formação moral e o desenvolvimento científico. Por sua vez, os 

cinejornais de finalidade educativa eram recursos para além do espaço escolar; medida 

consequente do decreto censor n° 21.240 de 4 de abril de 1932, eram financiados por uma 

taxação cobrada pela exibição de filmes estrangeiros e o valor era revertido ao 

                                            
7Ibid., p. 67-77 
8MALAFAIA, Wolney Vianna. Cinema e Educação: o Instituto Nacional de Cinema Educativo e a Série 

Brasilianas de Humberto Mauro. Encontros – Revista do Departamento de História do Colégio Pedro 

II, v.12, n°22, 2014, p. 13-15.   

http://lattes.cnpq.br/4474014113902570


13 
 

 

Departamento Nacional de Ensino do Ministério da Educação e Saúde Pública, que os 

produzia.9 

 O cinema foi, portanto, já anteriormente pensado como recurso educativo, 

vinculado a projetos políticos que se refletiam nas escolas e na dinâmica social. Nas aulas 

de História o propósito do seu uso era, até então, favorecer a memorização dos 

acontecimentos pelo estímulo visual. Contudo, atualmente entende-se que os filmes 

precisam ser compreendidos para além do entretenimento ou recurso ilustrativo de fatos 

e conjunturas. Trabalhando-os enquanto fonte de análise das ideologias, das 

representações coletivas de uma sociedade, são alternativas para o aprofundamento das 

discussões sobre os conteúdos históricos no ambiente escolar. De acordo com Celso Luiz 

Junior, um dos pesquisadores da relação Cinema e Educação 

 

O cinema pode ser uma possibilidade metodológica de utilizar imagens 

no processo de ensino e de aprendizagem. A dificuldade quase sempre 

é de que forma utilizar a linguagem cinematográfica na sala de aula. 

Fazer uso de filmes como mera ilustração é considerado ultrapassado, 

pois não promove o pensamento crítico do aluno, nem o leva a se 

interrogar sobre sua historicidade, já que o mesmo está condicionado a 

olhar as imagens como alegoria ilustrativa de um período histórico.10  

 

Atualmente existe a Lei 13.006 sancionada em 2014 que compele as instituições 

escolares a exibirem mensalmente o equivalente a duas horas de cinema nacional como 

complementação curricular e pedagógica. 

É fundamental que os professores contextualizem os audiovisuais e sejam 

mediadores no processo interpretativo dos mesmos, pois estes materiais portam discursos 

socialmente construídos que não se revelam fortuitamente. Não são fontes absolutas, não 

“falam por si”, assim como os textos escritos e qualquer outro recurso material ou 

imaterial para a averiguação do passado, pois os significados extraídos das fontes 

resultam das indagações feitas sobre elas, do trabalho intelectual.  

É necessário que os educadores dominem os conhecimentos históricos que serão 

desenvolvidos e também aspectos técnicos da cinematografia, isto é, “articular a 

linguagem técnico-estética das fontes audiovisuais [...] (ou seja, seus códigos internos de 

funcionamento) e as representações da realidade histórica ou social nela contidas (ou seja, 

                                            
9 Ibid. 
10LUIZ JUNIOR, Celso. O cinema como fonte de pesquisa na sala de aula: análise fílmica sobre a 

resistência armada à ditadura militar brasileira.  Dissertação de mestrado. Educação/UEM. Maringá, 2008, 

p.12. 
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seu "conteúdo" narrativo propriamente dito).”11 Estas reflexões não intentam romper com 

a identidade profissional do historiador para torna-lo um cineasta, mas sim ressaltar a 

importância do audiovisual para o estudo das relações sociais e, para tanto, aprender 

outras estratégias para a decodificação de mensagens implícitas na narrativa fílmica, a 

qual é constituída não só pela sequência dos conteúdos, mas também por roteiro, 

enquadramento, montagem e outros elementos. Neste sentido, os trabalhos com filmes 

em sala de aula contribuem para desenvolver também significativas habilidades e 

competências tais como  

 

[...] leitura e elaboração de textos; aprimoram a capacidade narrativa e 

descritiva; decodificam signos e códigos não-verbais; aperfeiçoam a 

criatividade artística e intelectual; desenvolvem a capacidade de crítica 

sociocultural e política- ideológica, sobretudo em torno dos tópicos 

mídia e indústria cultural. Mais especificamente, o aluno pode exercitar 

a habilidade de aprimorar seu olhar sobre uma das atividades culturais 

mais importantes do mundo contemporâneo, o cinema, e 

consequentemente, tornar-se um consumidor de cultura mais crítico e 

exigente.12      

 

Estas perspectivas contribuem no rompimento do preconceito de que os meios de 

comunicação são empecilhos para o processo educativo na instância escolar. Se no âmbito 

acadêmico a legitimidade do audiovisual como fonte histórica consolidou-se 

(considerando o cinema, a televisão, os vídeos independentes e outros veículos), ainda 

são nítidas as dificuldades em transpô-lo com qualidade à sala de aula devido alguns 

fatores como: limitações estruturais em muitas escolas para o suporte desta tecnologia,  a 

inacessibilidade a determinados filmes (apesar da crescente facilidade em localizar filmes 

on-line, muitos materiais ainda são divulgados ilegalmente em sites), a reduzida carga 

horária disciplinar e até mesmo a precarização do trabalho docente; mas, nota-se 

sobretudo a limitação de conhecimentos sobre como realizar a sua aplicação. Conforme 

a historiadora Circe Bittencourt 

 

Se hoje podemos mais facilmente utilizar tais recursos nas escolas, 

mesmo que de maneira muitas vezes precária, a questão que se torna 

mais premente é a reflexão sobre as formas pelas quais professores e 

alunos se têm apropriado desse instrumento de comunicação como 

material didático. Que métodos de leitura têm sido empregados na 

                                            
11NAPOLITANO, Marcos. Op. Cit. p. 237 
12Id.,.2003, p. 18-19. 

http://lattes.cnpq.br/1250692781738939
http://lattes.cnpq.br/1250692781738939
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análise dessa produção feita para um público diverso e transformada em 

material de aprendizagem?13  

 

 

Existem relevantes pesquisas sobre o trabalho com o tema Ditadura Civil-Militar 

no meio escolar a partir de filmes que o abarcam, geralmente aqueles elaborados após a 

redemocratização, como os clássicos Lamarca (1994), O que é isso companheiro? (1997), 

entre outros que permitem analisar as representações construídas sobre este regime e a 

fase de transição democrática. Há também trabalhos que utilizam longas-metragens 

censurados durante a ditadura, podendo apontar obras que pertencem ao movimento 

Cinema Novo, Cinema Marginal e outros. Estas películas certamente contribuem para 

ampliar as discussões acerca de problemáticas que perpassam este conteúdo histórico.  

Contudo, a escolha nesta pesquisa pelos cinejornais consiste em seu largo valor 

histórico pouco explorado até mesmo no âmbito acadêmico, sendo possível através deles 

analisar as ideologias e projetos governamentais para uma determinada sociedade, assim 

como os respaldos e refutações da mesma a estes projetos e ideologias, visto que a 

indústria cinematográfica ao constituir seus produtos o faz considerando igualmente as 

expectativas do público consumidor. Além disto, a linguagem dos cinejornais é 

propagandista, gênero muito presente nas diversas ramificações audiovisuais que os 

estudantes possuem contato. É de suma importância que educadores incentivem a 

formação de um pensamento questionador sobre materiais deste gênero, tornando o 

trabalho crítico com cinejornais um recurso para desenvolver também esta habilidade. 

O trabalho com esta fonte histórica enriquece igualmente o ensino de uma história 

do tempo presente. 

 

 

1.2 Ensinando uma história do tempo presente 

  

A Idade Contemporânea enquanto categoria cronológica surge como modelo 

francês seguindo uma periodização histórica eurocêntrica. Para os positivistas do século 

XIX consistia em uma repartição incongruente, pois compreendiam que a investigação 

do passado deveria ser estrita a um tempo distante do vivenciado pelo historiador e, deste 

modo, os exames realizados pelo mesmo não seriam afetados por posicionamentos 

                                            
13BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. 2ed. São Paulo: Cortez, 2008.  p. 

372. 

http://lattes.cnpq.br/3448016715234781
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políticos-ideológicos. Porém, a consolidação da historiografia desenvolvida pela Escola 

dos Annales, a qual ressalta a averiguação dos homens no tempo através de novas fontes 

e objetos, favoreceu as análises contemporâneas.14  

A demarcação sólida dos períodos em Idade Antiga, Medieval, Moderna e 

Contemporânea – noção clássica quatripartite de uma pretensa história universal –  que 

privilegia os estudos históricos a partir da Europa e que ainda predomina nos currículos 

do ensino básico e superior é cada vez mais problematizada entre os profissionais de 

história. Surgem novas perspectivas sobre a cronologia contemporânea, como a divisão 

em História do Tempo Presente – conceituada na França do século XX – para abordar 

questões durante e após a Segunda Guerra Mundial.15  

Conforme o historiador Marcos Napolitano “esta categoria pode ser definida pela 

presença viva dos protagonistas e da memória, ainda interagindo com o tempo do 

historiador, como testemunhos vivos e dinâmicos do passado.”16, sendo fundamental ao 

pesquisar este segmento evitar partidarização, maniqueísmos e anacronismos, assim 

como distinguir Memória de História – a primeira de cunho identitário, podendo ser 

objeto de investigação histórica, enquanto a segunda pertence ao âmbito do método 

científico –, ambas em busca de interpretar o passado.  

É essencial a compreensão do conceito Memória para o ensino de uma História 

do Tempo Presente devido a definição desta categoria cronológica. Segundo o historiador 

Le Goff, a Memória consiste em “propriedade de conservar certas informações, remete-

nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas”17.  

A Memória pode ser compreendida também em extensão coletiva. Estas 

dimensões se relacionam de modo que para a conservação da primeira – que pode não 

estar restrita a um indivíduo, mas abarcar as subejtividades de um pequeno grupo – é 

necessário que seja legitimada através de uma confirmação social ampla; a memória 

individual, portanto não está imune da influência da memória coletiva a qual é 

fundamental no processo de construção das identidades e alteridades.18  

                                            
14NAPOLITANO, Marcos. História Contemporânea: pensando a estranha história sem fim. In: Leandro 

Karnal. (Org.). A História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2003, p. 

163. 
15Ibid, p. 168. 
16 Idem. 
17LE GOFF, Jacques. História e Memória. 2. ed. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 1992. p. 423. 
18MALAFAIA, Wolney Vianna. Memória e Identidade. 2008, p. 6-7.  

http://lattes.cnpq.br/4474014113902570
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Neste sentido, a memória pode ser incorporada como fonte para as análises 

históricas, assim como pode ser usufruída para a construção de narrativas pela disputa de 

poder. Na historiografia referente ao contexto da ditadura civil-militar, por exemplo, as 

disputas de memória ainda são vigorosas. 

Contribuindo para o ensino de uma história contemporânea e do tempo presente 

emerge também uma percepção renovada sobre a História Política. Nesta vertente o 

propósito consiste em não restringir as análises acerca das conexões do poder aos 

acontecimentos políticos, mas amplia-las considerando outros fatores como as 

implicações do poder nas concepções desenvolvidas pela sociedade, por meio dos 

símbolos, do imaginário coletivo ou dos engajamentos19, o que também “permite articular 

objetos e problemas típicos do século XX, como a ação da propaganda e dos meios de 

comunicação sobre a esfera política, cultural e social das sociedades em questão.”20 Para 

tanto, novas fontes como as sonora, imagéticas e mídias audiovisuais tornam-se 

pertinentes. 

É importante evidenciar que ensinar uma História do Tempo Presente não 

significa educar através de uma perspectiva presenteísta, na qual os acontecimentos são 

expostos de modo desconectado das conjunturas e da longa duração; como se o tempo 

presente fosse descontínuo e autoexplicativo, desqualificando a história política pública 

e institucional em prol de novas abordagens como as introduzidas pela Nova História.  

Ao ensinar uma História do Tempo Presente, portanto não se pode desconsiderar estas 

abrangências fundamentais para a consciência histórica.21 

 

 

1.3 Reflexões sobre o ensino de ditadura-civil militar 

 

A Comissão Nacional da Verdade sancionada em 2011 com o propósito de 

esclarecer os casos de violação aos direitos humanos durante a ditadura civil-militar 

possibilitou ampliar as produções historiográficas e discussões concernentes a este 

período devido, entre outras medidas, a Lei de Acesso a Informações Públicas que 

favoreceu o contato com documentos anteriormente decretados como sigilosos. Além do 

aprofundamento na investigação do tema e na luta contrária às políticas de esquecimento, 

                                            
19 NAPOLITANO, Marcos. Op. Cit., p. 169-170. 
20Ibid, p. 169-170. 
21JANOTTI, Maria de Lourdes Monaco. História, Política e Ensino. In: Circe Bittencourt. (Org.). O saber 

histórico na sala de aula. 9ed. São Paulo: Contexto, 2004, p. 42-52. 

http://lattes.cnpq.br/6367887364088691
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este marco contribuiu para os debates sobre a História do Tempo Presente, implicando 

simultaneamente nas possibilidades do ensino de história. Segundo a historiadora Circe 

Bittencourt 

 

[...] o domínio de uma história do presente fornece conteúdos e 

métodos de análise do que “está acontecendo” e as ferramentas 

intelectuais que possibilitam aos alunos a compreensão dos fatos 

cotidianos desprovidos de mitos ou fatalismos desmobilizadores, além 

de situar os acontecimentos em um tempo histórico mais amplo, em 

uma duração que contribui para a compreensão de uma situação 

imediata repleta de emoções22 

 

 

O ensino sobre a ditadura civil-militar nas escolas é muitas vezes preterido, ainda 

que existam resquícios desta conjuntura no atual panorama sociopolítico e nas discussões 

cotidianas e midiáticas. Mesmo que os estudantes do ensino básico não tenham 

experienciado o período ditatorial, é provável que possuam informações a respeito por 

meio do contato com os que vivenciaram e seus relatos ou, por exemplo, através da 

divulgação de eventos de rememoração. Assim, ao levantar problemas sobre este tema 

em sala de aula é possível inferir que os educandos detenham representações sobre o 

mesmo e que estas podem ser conflitantes. Mas, sobretudo, é importante dispor estas 

múltiplas percepções em um contexto histórico.  

Os historiadores Alessandra Gasparotto e Enrique Serra Padrós apontam algumas 

problemáticas enfrentadas para abordar esta conjuntura autoritária no ensino de história, 

como a ausência de políticas públicas específicas desde a redemocratização para trata-la 

e o precário material de apoio, ao contrário de medidas compensatórias de cunho 

pedagógico e informativo como as que ocorreram em outros países latino americanos que 

vivenciaram ditaduras civil-militares. Há também argumentos advindos do despreparo 

docente que afirma carga horária insuficiente para acordar o programa escolar e 

curricular, suprindo este conteúdo que coincide com as últimas semanas letivas do nono 

ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio. É sobretudo salientada a 

dificuldade de professores com temáticas da História do Tempo Presente, que lidam com 

discursos que ainda não são consensuais e oficializados, neste caso aflorando a 

sensibilidade da memória coletiva que contém traumas e controvérsias, o que pode 

                                            
22BITTENCOURT, Circe. Op. Cit., p.152. 
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ocasionar temor em trabalha-la por possíveis transtornos e polêmicas na comunidade 

escolar.23 

Os referidos autores alegam a necessidade da criação de estratégicas didáticas para 

tratar este tema, objetivando ampliar o compromisso social com a memória coletiva. 

Enfatizam o trabalho com depoimentos de vítimas das violências causadas pelo Estado 

no intuito de uma educação para os Direitos Humanos, testemunhos que favorecem o 

resgate das experiências e memórias dos sujeitos que foram preteridos na construção de 

uma história pelo Estado. Também propõem outras medidas, como a crítica 

fundamentada em fontes atualizadas sobre materiais ideologizados e pouco 

aprofundados.24 

Para o trabalho docente em sala de aula comprometido com uma educação voltada 

para os Direitos Humanos, a pedagoga Vera Maria Ferrão Candau estabelece como 

horizonte de sentido a formação dos discentes como sujeitos de direito, o empoderamento 

dos grupos sociais minoritários e o processo de resgatar a memória histórica de modo a 

“educar para o nunca mais”, objetivos que devem ser aliados a metodologias coerentes. 

Isto significa conscientizar cidadãos através das dimensões ética e político-social de que 

os mesmos possuem garantias resguardadas por leis que não foram concedidas por 

generosidade, mas conquistadas através de uma trajetória de lutas, formando assim uma 

percepção a nível individual e coletivo. Igualmente, favorece a potencialidade dos atores 

sociais historicamente marginalizados para agirem ativamente na sociedade, assim como 

romper e denunciar as impunidades que impedem o desenvolvimento de uma verdadeira 

democracia.25  

É possível concretizar os objetivos estabelecidos por Candau através de 

abordagens que, por exemplo, denunciam as repressões do Estado praticadas durante o 

regime ditatorial – perseguição aos indivíduos e grupos opositores categorizados como 

subversivos; torturas sistemáticas, prisões fundamentadas em uma legalidade autoritária, 

                                            
23PADRÓS, Enrique Serra; GASPAROTTO, Alessandra. A Ditadura Civil-Militar em sala de aula: 

desafios e compromissos com o resgate da história recente e da memória. In: PADRÓS, Enrique Serra; 

BARROSO, Vera Lucia Maciel; PEREIRA, Nilton Mullet; BERGAMASCHI, Maria Aparecida; GEDOZ, 

Sirlei Teresinha. (Org.). Ensino de História: desafios contemporâneos. Porto Alegre: ANPUH, 2010, p. 

186-188.  
24Ibid., p. 196.  
25CANDAU, Vera Maria. Educação em direitos humanos: desafios atuais. In: SILVEIRA, Rosa Maria 

Godoy; DIAS, Adelaide Alves; FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra; ALENCAR, Maria. Luíza Pereira; 

ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares. (Org.). Educação em Direitos Humanos – fundamentos teórico-

metodológicos. 1ªed. João Pessoa: Editora Universitária – Universidade Federal da Paraíba, 2007. p.405-

406. 

http://lattes.cnpq.br/7358158403962326


20 
 

 

censuras e desaparecimentos – e que discutam os ideais que mobilizaram a resistência 

dos setores da sociedade acuados, traçando paralelos com as violências que ainda são 

cometidas pelo poder estatal contra os movimentos sociais, mas discutindo mecanismos 

e possibilidades de ação para mudança deste panorama. Importante ressaltar que esta 

abordagem possibilita um trabalho interdisciplinar, como, por exemplo, com a disciplina 

sociologia e não restrita ao nono ano, podendo ser trabalhada igualmente no ensino médio. 

Como referência, o evento Memórias da Resistência –  promovido pelo Colégio 

Pedro II em 2016 no campus São Cristóvão II –, trabalhou nesta direção recordando as 

ações e ideais de indivíduos que se opuseram às arbitrariedades cometidas pela ditadura 

civil-militar, valorizando suas narrativas e incutindo valores democráticos ao corpo 

discente através de oficinas pedagógicas que discutiram estes temas.  

Contudo, é imprescindível que ao lecionar sobre questões sensíveis em sala de 

aula, como os casos de torturas sistemáticas, o propósito não seja amedrontar os 

educandos desvinculando a exposição dos acontecimentos de reflexões e 

problematizações das circunstâncias históricas, assim como dos direitos humanos e os 

fundamentos destes, pois como exemplifica a historiadora Verena Alberti 

 

[...] o ensino de questões sensíveis e controversas não tem como 

objetivo chocar ou apenas dar a conhecer eventos chocantes do passado. 

O objetivo é suscitar a reflexão dos alunos. É preciso saber passar de 

fase, nesse jogo: da sensibilização para a reflexão. Não adianta ficar 

chocado, só; com bolo no estômago, só. É preciso transformar o 

conhecimento em trabalho de reflexão: como foi possível chegarmos a 

esse ponto? Podemos dizer que as violações de direitos humanos e os 

horrores estão restritos a esse tema estudado? A tortura é um fenômeno 

restrito aos “porões da ditadura”? Aliás, por que se repete que ela 

acontecia nos “porões” da ditadura, quando sabemos que ela acontecia 

a olhos vistos, no primeiro andar, no andar térreo, no segundo andar dos 

quartéis? E os casos que se repetem quase que diariamente no nosso 

país, de agentes do Estado violando os direitos humanos?26 

 

 

Outra abordagem possível envolvendo a elaboração de narrativas sobre Memória, 

Direitos Humanos e ditadura civil-militar pelas instituições escolares que têm estrutura 

para o deslocamento dos estudantes, é realizar visitação a lugares de memória, locais 

públicos com função simbólica de recordar questões de tempos históricos. No Rio de 

                                            
26

ALBERTI, Verena. O professor de história e o ensino de questões sensíveis e controversas. In: COLÓQUI 

NACIONAL HISTÓRIA CULTURA E SENSIBILIDADES, 4., 2014, Rio Grande do Norte. Anais... 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17189>. Acesso em: 29 abr. 2017. 
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Janeiro, por exemplo, a Casa da Morte (localizada em Petrópolis, anteriormente utilizada 

como centro de tortura durante o regime militar) ou o Monumento ao estudante Edson 

Luís de Lima Souto (fixado no centro da cidade, em homenagem ao secundarista morto 

por policiais).  

Todavia, é importante salientar que existem diversas possibilidades de narrar este 

processo histórico conforme a elevada produção acadêmica acerca do mesmo. Não só 

pelos relatos sobre os trâmites de resistência (podendo incluir as manifestações artísticas), 

a memorialística da esquerda a respeito das guerrilhas e dos constantes casos de tortura 

ou da ascensão da repressão estatal, o tema pode ser abordado também por meio das 

modificações econômicas, das propagandas políticas e outras dimensões27, não cabendo 

a este trabalho a pretensão de esgota-las.  

Já em relação aos métodos para trabalhar este tema em sala de aula, é fundamental 

que as fontes escolhidas influenciem o pensar historicamente e não sejam apenas meios 

de transmitir o passado. Alberti ressalta esta importância ao afirmar que há uma 

expectativa da comunidade escolar sobre o professor para que o mesmo domine 

abundantemente os conteúdos teóricos e realize uma transposição didática cativante para 

assim favorecer o questionamento sobre o passado transmitido, propositando gerar 

cidadãos conscientes dos valores democráticos. Porém, a autora afirma a necessidade de 

ultrapassar este senso para que as fontes não sejam percebidas como comprovação de um 

repertório limitado.28 Segundo a historiadora 

 

Nesse contexto, as fontes aparecem como comprovação do que é 

transmitido – “vejam aqui um trecho da carta testamento” – e quase 

sempre como reflexos da realidade. Isso vale para uma tirinha do Henfil 

ou para as músicas “Apesar de você”, ou “Cálice”, geralmente tidas 

como “retratos da ditadura”. Esses e outros documentos entram nas 

aulas de história como recursos didáticos capazes de motivar os alunos, 

mas raramente suscitam reflexões sobre a construção do conhecimento 

histórico.29 

 

 

                                            
27FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: 

FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves. (Org.). O Brasil republicano: o tempo da 

ditadura. Regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2003, v. 4, p. 169.  
28ALBERTI, Verena. Ensino de história e fontes históricas. Conferência apresentada ao VII Encontro 

Nacional de História da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). Maceió, 2015, p. 1-2. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17196>. Acesso em 29 abr. 2017. 
29Ibid., p. 2.  
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Considerando estes apontamentos teóricos acerca das diversas possibilidades para 

a construção de um conhecimento histórico sobre esta época e a necessidade de utilização 

de métodos pertinentes em sala de aula com esta finalidade – ressaltando as indicações 

de fontes como as mídias audiovisuais para temáticas vinculadas a História do Tempo 

Presente e do trabalho com materiais ideologizados, porém escassamente desenvolvidos, 

como uma das propostas dos autores Gasparotto e Padrós –, esta pesquisa desenvolveu 

análise dos cinejornais Brasil Hoje produzidos nos anos 1970 para problematizar as 

noções sobre o período do milagre econômico brasileiro em aulas de história direcionadas 

ao nono ano do ensino fundamental. Para tanto, é importante refletir sobre a possibilidade 

pedagógica dos filmes arquivados em um acervo digitalizado, visto que isto embasa a 

proposta de trabalho em sala de aula desenvolvida no terceiro capítulo desta pesquisa. 

 

 

1.4 A possibilidade educativa dos arquivos   

 

Referenciando-se a partir de experiências bem sucedidas em outros países, os 

Arquivos brasileiros estão buscando gradualmente implementar através de políticas 

institucionais programas educativos – escolares ou não – que objetivam ampliar a geração 

de conhecimentos, no intuito de aumentar o público receptor e torná-lo mais participativo, 

assim como expandir a função destas instituições para que não se restrinjam ao trabalho 

técnico de preservação dos documentos, mas cumpram a função social de difusão cultural 

obtendo simultaneamente maior valorização enquanto bem patrimonial. Para tanto, isto 

inclui atividades planejadas e constantes que não se limitam a debates, exposições e outras 

ações didáticas realizadas esporadicamente.30  

Em concomitância, este propósito coincide positivamente com as transformações 

e reexames das abordagens teórico-metodológicas de conservação e divulgação dos 

acervos promovidas pelo advento das grandes mudanças tecnológicas, como a inserção 

da internet favorecendo a qualificação arquivística. Deste modo, tornou-se fundamental 

do ponto de vista do acesso à informação a criação de portais no ambiente virtual para a 

difusão dos documentos em guarda.31   

                                            
30CABRAL, Rosimere Mendes. Arquivo como Fonte de Difusão Cultural e Educativa. Revista Acervo, 

Rio de Janeiro, v. 25, n° 1, jun. 2012, p. 35-37. 
31Bruebach, Nils. Acesso Eletrônico à Informação Arquivística: vantagens e potenciais das normas de 

descrição. Revista Acervo, Rio de Janeiro, v. 20, n° 1-2, jan/dez 2007, p. 39-40. 

http://lattes.cnpq.br/3013718561343577
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Assim, as instituições que tutelam acervos documentais – nacionais e estrangeiras, 

públicas e privadas – atualmente propendem a digitaliza-los, facilitando o acesso aos 

mesmos ao dispor estes materiais em seus respectivos endereços eletrônicos. Este serviço 

detém como público, sobretudo estudantes de diferentes níveis de educação. De acordo 

com a doutora em Educação Adriana Koyama, “os Arquivos, impulsionados pelas 

culturas da memória buscam criar experiências de educação que valorizem o patrimônio 

documental”32. Esta tendência de aproximação das insituições escolares e arquivísticas é 

salientada pelas aulas de história que, aproveitando-se deste contexto virtual, ampliam 

suas possibilidades didáticas33. Ainda conforme a autora “Na navegação pelos 

documentos de Arquivos on-line, a aprendizagem pode ser substancialmente ampliada 

pelo contato com esses conjuntos documentais únicos, inseridos em seu contexto de 

produção e guarda”34.  

No entanto, é necessário considerar que na extensão de documentos dispostos 

nestes endereços eletrônicos é comum a existência de seleção do que será publicado 

virtualmente e neste espaço, por sua vez, as ferramentas de busca realizam apuração dos 

dados de acordo com palavras-chave digitadas pelo usuário. É importante compreender 

mecanismos como item, fundo, coleção, produtor, entre outros, para uma pesquisa e 

leitura eficientes do documento, seja qual for a espécie ou suporte.35  

Koyama afirma que  

 

Do ponto de vista da educação patrimonial, é preciso encontrar formas 

de aproximar os usuários dos conhecimentos sobre a pesquisa em 

acervos arquivísticos, para que possam navegar nos sites de Arquivos, 

entre seus conjuntos documentais; compreender e utilizar seus 

instrumentos de pesquisa. Da perspectiva do ensino de história, o 

desafio é criar experiências educacionais que possam estimular leituras 

plurais e inventivas de seus registros, explorando-os em suas 

especificidades, e ampliando os diálogos com o universo escolar, com 

o ensino universitário e, mais amplamente, com a educação em suas 

configurações não formais e informais, imersas as práticas culturais.36 

 

É profícuo, portanto aproximar a sala de aula e o ensino de história destas 

iniciativas educacionais promovidas pelos Arquivos. Esse recurso contribui na 

                                            
32KOYAMA, Adriana Carvalho. Acervos documentais on-line, práticas de memória e experiências 

educacionais. Revista Acervo, Rio de Janeiro, v. 29, n° 2, jul./dez. 2016, p. 75. 
33Idem.  
34

Ibid., p.76. 
35Idem.  
36Ibid., p.77. 
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apresentação aos discentes de caminhos para suas próprias investigações ao 

reconhecerem métodos de pesquisa quando buscam as fontes históricas dos acervos 

digitais, favorecendo também meios que desenvolvam a autonomia intelectual dos 

educandos.   

Neste sentido, o Sistema de Informação do Arquivo Nacional (SIAN) é favorável 

para localizar e analisar os cinejornais Brasil Hoje, pois este sistema constitui atualmente 

a mais importante base de dados que custodia os filmes da Agência Nacional (AN). Ao 

acessá-los o usuário é conduzido ao  Portal Zappiens onde as imagens em movimento 

estão digitalizadas. Este portal “funciona como um repositório digital de documentos 

audiovisuais com o objetivo de divulgar, disseminar e distribuir conteúdos digitais em 

língua portuguesa”37. Atualmente estes filmes são os que expressam maior demanda em 

comparação com outros do Arquivo Nacional.38   

Apontada a possibilidade educativa dos Arquivos, é preciso compreender a fonte 

que será averiguada: os cinejornais.  

 

 

 

 

                                            
37SANTOS NETO, Antônio Laurindo dos; CORDEIRO, Rosa Inês de Novais. Os cinejornais da Agência 

Nacional: descrição e representação para a sua recuperação. ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA 

EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 16., 2015, João Pessoa. Anais... p. 9. 

38Ibid., p. 9-10. 

http://lattes.cnpq.br/3585152880837706
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CAPÍTULO 2: CINEJORNAIS: PATRIMÔNIO CINEMATOGRÁFICO E 

PROPAGANDA POLÍTICA  

 

2.1  Significados dos cinejornais 

 

Os cinejornais foram noticiários elaborados para apresentação em cinemas no 

formato de curta-metragem, com pautas e roteiros pré-estabelecidos. Exibidos antes dos 

longas-metragens em circuito comercial informavam atualidades através de temas como: 

aspectos socioculturais, históricos, registros do cotidiano, entretenimento, mas 

destacaram-se, sobretudo na veiculação de propagandas políticas e institucionais – 

sentido consolidado durante o Estado Novo. Tornaram-se uma das vias que corroboraram 

para a constituição de uma memória afirmativa sobre os regimes em voga. No Brasil 

surgem a partir de 1910 e perduram até meados da década de 1980, com a obrigatoriedade 

das transmissões estabelecidas nos anos 1930 durante a gestão varguista, na qual foi 

proeminente o estatal Cine Jornal Brasileiro (1938-1946).39  

Os cinejornais foram importantes para o desenvolvimento do mercado 

cinematográfico nacional. Produções de iniciativa privada como Carioca Filmes e 

Botelho Filmes no Rio de Janeiro, Bonfioli Filme em Minas Gerais, Atualidades 

Matarazzo em São Paulo e outras empresas em diversas regiões do país foram favoráveis 

para o cenário de crescimento da indústria cinematográfica brasileira, veiculando 

matérias patrocinadas por membros da elite e autoridades políticas.40  

Com a exibição destas películas o cinema era não só um espaço de lazer urbano 

como também deteve função potencialmente pedagógica. Os cinejornais, nacionais e 

estrangeiros, eram as principais atrações dos cineacs  – junção da expressão francesa ciné 

actualité –, salas de cinema dedicadas a projetar filmes de atualidade e até mesmo 

desenhos animados. Eram sessões específicas de entretenimento muito populares durante 

todo o período da Segunda Guerra Mundial.41 

Os cinejornais foram gradualmente extintos a partir dos anos 1970 não só pela 

emergência de outras mídias, como também devido a medidas legislativas empregadas ao 

cinejornalismo em 1985, das quais a proibição de conteúdo publicitário e imposição do 

                                            
39ARCHANGELO, Rodrigo. Imagens da nação: política e prosperidade nos cinejornais Notícias da Semana 

e Atualidades Atlântida (1956-1961). Tese de Doutorado. História Social / USP. São Paulo, 2015, p.66. 
40Ibid., p.67. 
41Ibid., p.68-69.  
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limite de até três minutos de duração. Entre as justificativas, havia argumentos de que as 

notícias de mesmo teor já não atraiam mais os espectadores.42  

Atualmente estes materiais encontram-se preservados em Arquivos, Cinematecas 

e Museus da Imagem e do Som. Rodrigo Archangelo, importante pesquisador sobre as 

relações entre cultura política e cinejornais afirma que   

 

A aferição que se tem hoje da presença deste tipo de filme nos permite 

dizer que se trata de um conjunto audiovisual que responde, pelo menos, 

a um terço do que o Brasil produziu em película no século XX. Foram 

centenas de séries ao longo de praticamente oito décadas, dentre as 

quais há muitas a serem redescobertas e outras que esperam por uma 

prospecção e pesquisa mais detidas.43 

 

José Inácio de Melo Souza, historiador e pesquisador de cinema, ao relatar suas 

experiências trabalhando com cinejornais aponta as dificuldades que prevaleceram por 

muito tempo no Brasil para o trabalho com este audiovisual, como a demanda por filmes 

ficcionais que condicionou a disponibilização dos materiais nos arquivos, a ocorrência de 

incêndios e enchentes em muitos acervos prejudicando a memória cinematográfica do 

país, assim como os assuntos fragmentados dos cinejornais que dificultam a sua leitura 

histórica. Além destas, a existência de receio por parte dos pesquisadores devido a 

presença da censura pelos órgãos estatais, ainda quando os cinejornais foram produzidos 

por autônomos e empresas privadas.44  

Com o advento de um referencial teórico-metodológico mais consistente a partir 

da década de 1960 implicando maior interesse pela temática, a popularização do VHS na 

década 1980 e a consolidação de uma base de dados informacional qualificando a 

conservação arquivística, foram aspectos que favoreceram as pesquisas sobre estes 

documentos que ainda portam desafios de análise. 45 

 

 

2.2 Do Cine Jornal Brasileiro ao Brasil Hoje: transformações dos sentidos 

 

O destacado Cine Jornal Brasileiro, elaborado pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) durante o Estado Novo, foi substituído pelo Cine Jornal Informativo 

                                            
42Ibid., p.74-75. 
43Ibid., p.75. 
44SOUZA, José Inácio de Melo. Trabalhando com cinejornais: relato de uma experiência. In: Maria Helena 

Capelato... [et al.]. História e Cinema. São Paulo: Alameda, 2007 p. 118-119. 
45Ibid., p.120-122. 
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que perdurou até 1969 (realizando cobertura fílmica das agendas do Governo Federal), 

quando sucedido pelo cinejornal Brasil Hoje mantido até 1979. Estes últimos foram 

produzidos pela Agência Nacional (AN), órgão subalterno ao Gabinete Civil da 

Presidência da República durante a Ditadura Civil-Militar, embora tenha surgido como 

apêndice do DIP.46 

Refletindo acerca dos cinejornais estatais empregados como propaganda política 

no Brasil, estes apresentaram sentidos distintos conforme as ideologias dos governos 

estabelecidos.  Para contribuir no entendimento da trajetória histórica de transformações 

dos sentidos, nesta pesquisa há a explanação de concepções que compunham estes dois 

diferentes regimes ditatoriais supracitados, Estado Novo e Ditadura Civil-Militar, e que 

foram refletidas nos cinejornais produzidos em cada época.  

O historiador Cássio dos Santos Tomain compreende que no período do Estado 

Novo os cinejornais produzidos pelo DIP corroboraram para a legitimação do regime e 

elaboraram discursos intentando um projeto político totalitário. Nesta fase, uma das 

estratégias do Cine Jornal Brasileiro consistia em personificar o Estado na liderança de 

Getúlio Vargas, figura central na produção destes conteúdos, sendo “em Vargas que o 

povo deveria reconhecer o Estado, aquele dotado de vontades e virtudes humanas, aquele 

capaz de “doar-se” ao povo, à Nação”.47    

Havia também como pretensão simbólica das mensagens e dos signos utilizados 

difundir entre os espectadores o sentimento de unidade, de pertencimento ao coletivo, de 

modo a renunciar a individualidade em prol da nação. Este sentido ficava nítido através 

das enfáticas imagens de agrupamento de pessoas, como os registros de multidões 

acopladas nos estádios de futebol, principalmente nas comemorações de festividades 

cívicas, em especial as desenvolvidas pelo Primeiro de Maio, ou nas filmagens que 

evidenciavam cenas do cotidiano fabril.48  

Outros aspectos contidos nestes cinejornais eram as imagens e discursos sobre os 

espaços urbano e rural que, embora articulados de modos diferentes, possuíam em comum 

a mensagem do Estado como concessor de benefícios favoráveis ao desenvolvimento e 

modernização das regiões, sobretudo através do potencial industrial (especialmente o 

siderúrgico), implicando no progresso do país. O ambiente rural era veiculado como local 

                                            
46ARCHANGELO, Rodrigo. Op. Cit. p. 70. 
47TOMAIM, Cássio dos Santos. Janela da alma: cinejornal e Estado Novo – fragmentos de um discurso 

totalitário. Dissertação de Mestrado.  História / UNESP. Franca, São Paulo, 2004, p. 134 
48Ibid., p. 229 
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não mais relegado, como fora por governos antecessores; enquanto no urbano – expondo 

principalmente a cidade do Rio de Janeiro – haviam as cenas dos trabalhadores recebendo 

benefícios (possibilitadores de ascensão social) pelo Estado ou nas fábricas, labutando de 

maneira ordenada e harmônica. Estas últimas características foram ainda mais valorizadas 

na conjuntura da Segunda Guerra Mundial, ressaltando o esforço de produção de 

matérias-primas e material bélico para abastecer os Aliados, como estratégia combativa 

durante o conflito.49   

Se em um primeiro momento os cinejornais propagam a ideia de doação de 

benefícios aos trabalhadores por Getúlio Vargas, no decorrer da guerra os discursos 

clamam o sacrifício do proletariado – como, por exemplo, ampliar novamente a jornada 

de trabalho nas indústrias –  para batalhar contra o inimigo externo alemão. Em ambas as 

circunstâncias prevalecia a exaltação da virtude do trabalho. Segundo Tomaim 

 

A nova ordem social constituída pelo Estado Novo tinha no “Trabalho” 

a resposta ao desejo de Getúlio Vargas em modernizar o país que, 

conseqüentemente, deveria ser compartilhado por todos. Assim, 

procurava canalizar o esforço do brasileiro em um único fim, o 

desenvolvimento econômico da Nação.50 

 

Deste modo, os que não se adequavam à ideologia de valorização do trabalho eram 

considerados inimigos da pátria e, portanto deveriam ser combatidos. Alguns poucos 

cinejornais deste período projetaram ações da Polícia Militar contra os denominados 

malandros, os quais não se ajustavam a concepção de labuta estabelecida pelo Estado 

Novo. Foram inclusive comparados na perseguição aos comunistas, ambos categorizados 

como extremistas. Alemães e japoneses também compunham o grupo de inimigos 

internos e juntamente com os considerados comunistas foram, por exemplo, aprisionados 

em locais como Ilha das Flores (localizada na Baía de Guanabara). O Cine Jornal 

Brasileiro propagandeou os prisioneiros com o mesmo estigma, ainda que fossem 

diferentes entre si.51   

Outras questões como vigilância sanitária, preocupação com a saúde e corpo 

disciplinado (sobretudo nas regiões habitadas pelas camadas populares subalternas), 

demonstrações de experiências de combate das Forças Armadas assim como a atuação 

                                            
49Ibid., p.230 
50Idem. 
51SOUZA, José Inácio de Melo. Op. Cit. p. 128-130   



29 
 

 

das mesmas em situações para o progresso social foram abordadas por estes cinejornais. 

Conforme José Inácio de Melo Souza 

 

Para o CJB, as instituições nacionais dirigidas pelo Estado estão todas 

a postos para realizar a disciplina da população  de forma generalizada 

e extensiva. Forças Armadas, Saúde Pública, sistema escolar, oficinas 

de empresa do Estado empreendem um notável esforço para a criação 

do novo homem brasileiro.52  

 

 

Em suma, o modo como foram articuladas as produções do Cine Jornal Brasileiro 

demarcaram-no como o auge da produção do cinejornalismo como propaganda política 

estatal. Contudo, estes noticiários em formato de curta-metragem não foram encerrados 

e permaneceram influentes na retomada do regime democrático e posteriormente no 

militar. Embora neste último as propagandas políticas ficaram mais proeminentes nos 

aparelhos televisores, não se pode negligenciar a difusão delas em outras instâncias que 

envolveram a sociedade.  

As perspectivas contidas nos cinejornais produzidos pela Agência Nacional 

distinguiram-se de acordo com os projetos dos governos vigentes, passando pelo Cine 

Jornal Informativo até o Brasil Hoje. Segundo a historiadora Tatyana de Amaral Maia 

 

A AN, desde o início de suas atividades em 1945, foi responsável pela 

divulgação de notícias oficiais, além da produção de filmes e programas 

radiofônicos dedicados aos temas considerados de interesse nacional - 

temas cívicos, econômicos, artísticos, sociais e culturais. A Agência 

adquiriu uma dupla atribuição: a divulgação de notícias oficiais, onde 

prevaleciam a aparição das personagens políticas, especialmente, 

presidentes e ministros, com seus rituais de exibição de poder; e a 

produção de películas de caráter pedagógico sobre o país e a cultura 

nacional.53 

 

Para compreender os sentidos contidos nos cinejornais Brasil Hoje, objeto deste 

estudo e que será analisado mais detalhadamente no terceiro capítulo, é fundamental 

compreender o seu contexto histórico de elaboração.  

 

 

                                            
52Ibid., p. 131.  
53MAIA, Tatyana de Amaral. Imagens Públicas: os cine-jornais da Agência Nacional na ditadura civil-

militar (1967-1979). In: ENCONTRO REGIONAL SUDESTE DE HISTÓRIA ORAL, 9., 2015, Rio de 

Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UFF, 2015. P. 5-6. 
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2.3 Cinejornais na ditadura civil-militar: contexto histórico 

 

O golpe executado em 1964 por setores civis e militares de matiz conservadora 

que depôs o presidente João Goulart instaurou um regime ditatorial que permaneceu até 

1985. Baseado na concepção de segurança nacional contra o comunismo, no contexto da 

Guerra Fria, foi marcado por medidas arbitrárias aos direitos políticos, as liberdades civis, 

violenta repressão aos movimentos sociais e de resistência, além de censura aos meios de 

comunicação; os Atos Institucionais, normas e decretos lançados pelos governos, 

confirmavam as repressões do Estado de exceção. Orientado pela política econômica 

desenvolvimentista projetou modernização não pela via das reformas sociais como 

sugeriam as Reformas de Base pelo Executivo deposto, mas através da industrialização, 

investimento na infraestrutura e facilitação ao capital estrangeiro. No intuito de angariar 

o consenso, contou com aparelhamento ideológico elaborador de propagandas otimistas, 

com discursos cívicos sobre o progresso da nação.54  

Os gestores deste regime objetivaram suscitar uma imagem positiva sobre o 

mesmo, porém tentando desvencilhar das propagandas políticas de regimes anteriores, 

principalmente as ostensivas realizadas por Getúlio Vargas através do DIP durante o 

Estado Novo. Perante a desqualificação pública dos governos de Castelo Branco e Costa 

e Silva, tornou-se iminente a dedicação a questão publicitária para transformar este 

panorama, sendo criada a emblemática Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp) 

com este propósito. Apesar de influente, não foi a única instância atuante, pois os 

cinejornais Brasil Hoje também exerceram essa função.55  

Como o recorte de averiguação desta pesquisa consiste na análise do Milagre 

Econômico brasileiro nestes cinejornais, torna-se preciso discutir também como este é 

compreendido por alguns historiadores.  

 

2.3.1 O Milagre Econômico Brasileiro 

 

A governabilidade de Castelo Branco (1964-1967) foi marcada pelas medidas 

intervencionistas e impopulares do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), 

visando a reestruturação do sistema fiscal, corte de gastos, controle da crise; ações 

favoráveis para que a partir de 1967 houvesse o crescimento elevado das taxas médias do 

                                            
54Ibid., p. 1. 
55Ibid., p. 2. 
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Produto Interno Bruto (PIB) e a emergência do designado milagre econômico brasileiro, 

durante a gestão dos presidentes Costa e Silva (1967-1969) e Garrastazu Médici (1969-

1974). Esta fase, porém, foi propiciada não só pelas medidas empregadas no contexto 

nacional, mas principalmente pela conjuntura internacional ao fim dos anos 1960 

favorável ao capitalismo mundial e aos investidores estrangeiros, essenciais para 

financiar os projetos do regime ditatorial.56 

Os discursos acerca desta época contrapõem-se entre as afirmações sobre o 

expoente crescimento econômico, consolidando a ordem capitalista no Brasil, e as críticas 

aos altos custos sociais para que este desenvolvimento ocorresse, como: a rígida 

concentração de renda, reajuste salarial prejudicado pelo contexto inflacionário 

(favorecendo também a venda da mão de obra a baixo custo para as empresas 

multinacionais), aumento da dependência do capital estrangeiro, da dívida externa e 

execução de medidas políticas e econômicas autoritárias facilitadas pela repressão dos 

direitos democráticos.57 

Apesar de observar a partir de uma temporalidade mais ampla que os índices de 

crescimento médio do PIB não divergem excessivamente entre o período democrático 

(6,3% entre 1948 e 1963) e o ditatorial (6,7% entre 1964 e 1985), o historiador Marcos 

Napolitano argumenta que o fato dos governos civis, que sucederam este segundo 

período, não obterem êxito na transformação do panorama dos custos sociais e ainda 

contribuírem para a desordem econômica, colaboraram para a indução de uma nostalgia 

referente ao regime militar.58  

Esta nostalgia se refere especialmente a fase do milagre econômico em que a 

abrangente oferta de emprego e o controle do problema inflacionário funcionavam como 

atenuantes. Haviam também programas de investimento na infraestrutura para estimular 

o crescimento econômico e a integração nacional, concentrando esforços em grandes 

construções que incorporavam a mão de obra desqualificada dos migrantes do campo.59  

Além disto, durante a gestão de Costa e Silva e a consequente indicação de 

Antônio Delfim Neto para o Ministério da Fazenda, foram aplicadas medidas que 

proporcionaram o aumento das condições para o consumo – principalmente de bens 

duráveis –, como a facilidade no fornecimento de créditos especialmente para a classe 

                                            
56NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto, 

2014, p. 152-153. 
57Ibid., p. 147-148. 
58Ibid., p. 148. 
59Ibid., p. 158-165. 



32 
 

 

média, a qual era fundamental no estímulo da poupança nacional e para as metas eufóricas 

do desenvolvimentismo. Ampliava-se a crença no progresso. Já os programas sociais 

direcionados a população desamparada, especialmente do meio rural, funcionavam como 

paliativos.60 Estas foram algumas das características que permitiram não só a nostalgia, 

mas a construção do apoio e consenso entorno do regime militar. De acordo com Marcos 

Napolitano     

É inegável que, para a imensa maioria da população pouco envolvida 

com a ideologia revolucionária da esquerda e sem uma opinião política 

muito clara e coerente, o Brasil vivia tempos gloriosos no começo dos 

anos 1970: pleno emprego, consumo farto com créditos a perder de 

vista, frenesi na bolsa de valores, tricampeão do mundo de futebol. 

Grandes obras “faraônicas” eram veiculadas pela mídia e pela 

propaganda oficial como exemplos de que o gigante havia despertado, 

como a Ponte Rio-Niterói, a Usina de Itaipu e a Rodovia 

Transamazônica. Para os mais pobres, a fartura, ainda que concentrada, 

fazia sobrar algumas migalhas. Era a materialização do projeto Brasil 

Grande Potência, o auge da utopia autoritária da ditadura, que não 

deixou de seduzir grande parte da população e da mídia.61  

  

O propagandeado Milagre Econômico brasileiro declinou em 1973 com o advento 

da crise do petróleo que afetou gravemente a Europa e Estados Unidos, demonstrando a 

deficiência da economia nacional pela extrema dependência do capital estrangeiro. 

Contudo, segundo a historiadora Janaína Cordeiro em sua tese sobre a construção do 

consenso social entorno da Ditadura Civil-Militar pós-1964, estudada a partir das 

comemorações do Sesquicentenário da Independência em 1972, é fundamental 

“compreendermos o Milagre como um evento social e cultural que transcende suas 

definições meramente econômicas”62. 

A autora expõe a questão da disputa de memória sobre este período, alegando que 

enquanto fora estabelecido na memória coletiva como “Anos de Chumbo” para os 

segmentos da sociedade que sofreram perseguição e repressão – não apenas os 

relacionados com a luta armada –, foi também representado como “Anos de Ouro” para 

outros setores que o percebiam como um momento de inovação, de estabilidade no 

combate do que consideravam ameaça comunista, atrelado a sentimentos ufanistas para 

além dos benefícios materiais, como, por exemplo, demonstrado no nacionalismo 

exacerbado durante a Copa de 1970. Estas perspectivas contribuíram para tornar Médici 

                                            
60 Idem. 
61Ibid., p. 160-161. 
62CORDEIRO, Janaina Martins. Lembrar o passado, festejar o presente:as comemorações do 

Sesquicentenário da Independência entre consenso e consentimento (1972). Tese de Doutorado. História 

Social /UFF. Niterói, 2012, p.302. 
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o ditador mais popular do regime, imagem que se perdeu após a transição democrática. 

Assim como a coerção praticada pelo Estado, foi também fundamental para a sustentação 

do regime ditatorial o consentimento destas parcelas da sociedade não se restringiram a 

vantagens econômicas.63 Conforme Janaína Cordeiro:  

 

[...] é preciso compreender o Milagre de forma mais ampla, como um 

modo de estar no mundo naquele momento e que, para além das 

possibilidades de ascensão econômica, oferecia também uma 

determinada visão do passado e expectativas de um futuro promissor, a 

partir de um presente no qual essas pessoas deveriam apenas viver de 

acordo com as normas sociais estabelecidas [...] o Milagre oferecia à 

camadas expressivas da sociedade uma ideia segundo a qual o trabalho 

e a obediência às normas e às instituições do presente significavam o 

respeito pela Pátria, pela sua história e pelos grandes homens da Nação 

e ao mesmo tempo, a construção de um futuro próspero.64  

 

Pressupõe-se nesta pesquisa que as propagandas do governo militar que 

enalteciam as realizações do regime influenciaram o imaginário coletivo a crer no ideal 

Brasil como potência, o país do progresso, mas eram igualmente respaldadas e interagiam 

com estes sentimentos que já vigoravam entre a população. Logo, ao trabalhar nesta 

pesquisa com as propagandas veiculadas pelos cinejornais é importante percebê-las como 

fontes para compreender os projetos governamentais e as ideias que permeavam a 

sociedade neste período sustentando o regime ditatorial, e não como explicação unilateral, 

apontando-os como estratégia de manipulação direcionada a uma população acrítica e 

inerte.  

 

 

 

                                            
63Ibid., p. 24-25. 
64Ibid., p. 303. 
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CAPÍTULO 3: PROPOSTA PEDAGÓGICA: OS CINEJORNAIS BRASIL HOJE 

NA SALA DE AULA 

 

Ao desenvolver atividades com filmes em sala de aula é preciso considerar 

previamente as condições estruturais e aspectos técnicos disponíveis neste espaço para a 

exibição, assim como a possibilidade de organização a partir dos horários dispostos para 

a disciplina. Nesta pesquisa é estabelecida a proposta de realização de uma oficina 

pedagógica em aulas de história com turmas do nono ano do ensino fundamental, 

operando os cinejornais Brasil Hoje como fonte de análise do período denominado 

milagre econômico brasileiro. A sugestão da atividade de análise é para duas a três aulas 

de cinquenta minutos, contudo é importante capacitar os alunos para tal durante todo o 

semestre, aproximando-os gradualmente dos conceitos e aparatos de leitura da fonte.   

Compreendendo a existência de múltiplas circunstâncias das instituições escolares 

nacionais, sabe-se que esta proposição pode ser considerada uma aplicação inviável em 

algumas – sobretudo, nas que ainda enveredam um ensino tradicional – contudo, caso 

assim o seja, este trabalho serve para o leitor como uma possibilidade de refletir sobre as 

limitações que impedem a sua realização.  

A abordagem do cinema com finalidade educativa pode elucidar pelo viés da 

técnica, da linguagem ou do conteúdo, este último sendo utilizado como texto-gerador ou 

fonte. Enquanto texto-gerador não há o mesmo compromisso com elementos mais 

profundos da narrativa fílmica tal qual no segundo caso, mas sim valorização do tema de 

maneira geral para incutir reflexões sobre o mesmo. Como fonte são considerados 

elementos mais específicos: o argumento, o roteiro, as ideologias que perpassam a criação 

da obra, entre outros.65 O filme como fonte, segundo Marcos Napolitano, “permite o 

exercício de aprimoramento do olhar do aluno e o desenvolvimento do seu senso crítico 

em relação ao consumo de bens culturais”66; é esta abordagem, portanto que será 

desenvolvida para a análise dos cinejornais.   

Assim, esta oficina tem como objetivo geral que os educandos adquiram noção de 

alguns dos aspectos ideológicos que permearam o Estado e a sociedade brasileira durante 

o período definido como milagre econômico sob o governo Médici. Objetiva-se cumprir 

especificamente que os estudantes desenvolvam a habilidade de analisar uma fonte 

                                            
65 NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema em sala de aula. 1ed. São Paulo: Contexto, 2003. p.28. 
66 Idem.  

http://lattes.cnpq.br/1250692781738939


35 
 

 

cinematográfica, percebendo os cinejornais como filme de propaganda e assim edifiquem 

uma percepção mais crítica ao consumirem este tipo de material; igualmente, apropriem-

se de ferramentas de pesquisa como, neste caso, os acervos digitais como recurso 

favorável à competência da autonomia intelectual.  

Para a realização deste trabalho em sala de aula torna-se necessária a articulação 

dos cinejornais com os conteúdos conceituais acerca do tema ditadura civil-militar 

brasileira, portanto recomenda-se que a oficina seja desenvolvida após os estudantes já 

terem adquirido noções sobre o processo do golpe civil-militar de 1964, a consolidação 

do regime, contextualizando com os governos de mesmo cunho que foram instaurados na 

América Latina sob a conjuntura da Guerra Fria.  

Como contribuição introdutória para a oficina será considerada a concepção sobre 

a tendência histórica do imaginário coletivo brasileiro, entre os diversos grupos sociais, 

em crer na aptidão de potência e grandeza do país projetada no cenário mundial  – 

pensamento estimulado sobretudo pela extensão natural do território –, principalmente 

em momentos de segurança política e econômica. Este discurso fortemente presente na 

conjuntura do milagre econômico brasileiro não foi, portanto, construído durante o 

regime militar, mas apropriado e adequado por este em busca de legitimação desde o 

golpe instaurado em 1964 e favorecido conforme as realizações dos seus governos.67 Na 

obra Reinventando o Otimismo em que pesquisa esta questão, o historiador Carlos Fico 

afirma 

[...] a força da idéia do “Brasil Potência” não decorre essencialmente de 

um projeto sofisticado, ao qual aderiram unitária e conscientemente os 

militares. Tal força advém da poderosa rede de representações que se 

constituiu no Brasil ao longo dos séculos e que, dormitando nos 

períodos de crise e insegurança, desperta e despertará vigorosa sempre 

que existir alguma estabilidade.68 

 

 É importante reforçar que apresentar esta circunstância de representação histórica 

aos educandos será a nível introdutório da oficina e não como respaldo ou contraponto da 

fonte audiovisual. Ainda nesta etapa é importante esclarecer características da 

propaganda da  ditadura civil-militar, com pretensa desvinculação de aparência politizada 

– pois, entre os gestores havia o temor de comparação com as obras produzidas pelo DIP 

– e com finalidade pedagógica, no intuito de educar o povo julgado despreparado para 

comportar-se adequadamente ao projeto civilizacional elaborado pelos militares. Para 

                                            
67FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1977. p. 77. 
68Ibid., p. 86.  
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tanto eram produzidos filmes de campanha sobre regras de convívio no espaço urbano, 

de segurança, saúde pública, entre outros temas que confirmassem este propósito de 

difundir a noção de progresso econômico e social da nação, mas preservando as tradições 

em prol da identidade brasileira.69 Estes aspectos foram explícitos em filmes da 

Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp), mas por ser um projeto do regime 

militar pode-se inferir que foi também influente em outras instâncias de propaganda. 

Tendo estes aspectos elucidados, apresenta-se aos alunos o que são os cinejornais, o 

contexto de produção dos mesmos, assim como o seu valor de patrimônio 

cinematográfico preservado nas instituições arquivísticas.   

Para o desenvolvimento da aula é necessário que os educandos disponham de um 

roteiro para analisar a fonte cinematográfica, indicando propriedades do filme a serem 

observadas. Quanto a isto “não se trata de limitar a criatividade dos alunos-espectadores 

ou desestimular as várias leituras válidas de uma obra cinematográfica, mas estabelecer 

alguns parâmetros de análise com base nos e objetivos da atividade”70. Este roteiro será 

de categoria interpretativa, especificando questões que suscitem a percepção do estudante 

para o conteúdo cinematográfico, relacionando com os objetivos da atividade.71     

Aos grupos formados pela partição da turma será entregue um roteiro com as 

seguintes indagações:  

 

A. Qual o tema apresentado no filme?  

B. Como o locutor apresenta o tema relacionando-o com o governo?  

C. Relacione a mensagem em sua totalidade transmitida pelos realizadores com 

as noções previamente discutidas sobre esse contexto histórico.  

D. De que modo a trilha sonora contribui para reforçar a mensagem expressa nas 

imagens e na verbalizada pelo locutor? 

E. O que se percebe através dos movimentos da câmera? Quais são os seus 

enfoques e como respaldam o discurso do locutor e a mensagem em sua 

totalidade?  

F. Quais outros aspectos chamaram a sua atenção?  

 

Cada grupo será responsável pela averiguação de uma reportagem dos cinejornais 

selecionados. Após a conclusão da análise será solicitado que os dados recolhidos sejam 

expostos para todos os outros grupos em mesa-redonda. Os conteúdos da disciplina – 

                                            
69Ibid., p.133-134. 
70 NAPOLITANO, Marcos. Op. Cit. p.82 
71Ibid., p.82-83.  
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embasados no referencial teórico do segundo capítulo desta pesquisa acerca do milagre 

econômico brasileiro –  será entrelaçado a discussão, assim como mediação interpretativa 

do educador. O critério de avaliação será a participação dos educandos na atividade e nas 

discussões, assim como serão avaliadas as respostas escritas do roteiro.  

 

3.1 Analisando os cinejornais  

 

Para que os estudantes compreendam a possibilidade educativa dos Arquivos on-

line é fundamental que sejam explicadas as etapas de seleção destes documentos, assim é 

demonstrado o potencial do portal para pesquisas de fontes históricas, as quais podem ser 

utilizadas em trabalhos escolares ou para saciar interesses e curiosidades pessoais 

desvinculadas da instituição de ensino. É importante também informar como realizar o 

cadastro para acessar o portal, opção disponível na página principal do endereço 

eletrônico do Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN). 

O método de pesquisa avançada do SIAN disponibiliza 22 itens para localizar o 

documento, contudo para a efetivação da pesquisa é necessário escolher no máximo 4 

itens, como pode ser observado na Figura 172 

Figura 1 – Página de pesquisa avançada 

 

Fonte: Sistema de Informação do Arquivo Nacional  

                                            
72

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Página de pesquisa avançada SIAN. Disponível em: 

<http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/pesquisa_avancada.asp>. Acesso em: 04 set. 2017. 
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Utilizando este método e preenchendo os itens Nível, Gênero, Ordenação, Título 

e Data Produção respectivamente com Dossiê, Filmográfico, Cronológica, Brasil Hoje e 

De 1970 a 1973, os dispositivos de pesquisa selecionam 49 cinejornais. O recorte 

temporal coincide com o surgimento dos cinejornais Brasil Hoje, com o governo do 

presidente Emílio Garrastazu Médici e a vigência do Milagre Econômico brasileiro.  

Deste total analisado – nos quais constam temas diversificados como festividades 

regionais, turismo, eventos culturais, locais históricos e de lazer, aparições do presidente, 

inaugurações, entrevistas, obras no meio urbano e rural, entre outros –  seis foram 

escolhidos para desenvolver a oficina com os discentes, tendo como critério os cinejornais 

que abordam em seus conteúdos os trabalhadores e os programas de assistência a 

população. Devido a multiplicidade temática que compõe um mesmo cinejornal, também 

foi necessário selecionar de acordo com o tempo de exibição da reportagem que faz a 

abordagem. 

 

3.1.1 Brasil Hoje: segunda edição 

 

Neste cinejornal de 1971 destacamos a reportagem de dois minutos intitulada Vida 

Nova Sem Favela. O tema é sobre a transferência de famílias habitantes de favelas para 

conjuntos residenciais construídos por um programa do governo federal.  

No primeiro plano deste cinejornal é exibida a estátua Cristo Redentor sob o som 

de um samba instrumental. Na sequência a câmera em cume registra as casas de uma 

favela localizada em uma encosta. Nos planos seguintes há pessoas jogando bola, 

mulheres sorrindo lavando louça em pia improvisada na rua, crianças circulando 

descalças ou sem camisa e outras atividades; simultaneamente a estas cenas o locutor 

discursa:  

- O local da favela pode ser bonito, mas além da falta de higiene, as 

vezes há perigo de desabamento. Felizmente a favela carioca é algo que 

tende a desaparecer de nossa realidade. O governo federal através da 

CHISAM vem ajudando as autoridades estaduais a resolver o problema. 

O lema é demolir para construir. Mais de cinquenta novos conjuntos 

residenciais foram erguidos proporcionando condições melhores a 

trinta e cinco mil famílias antes marginalizadas e vivendo em condições 

inumanas. Agora, vida nova sem favela.73 

 

                                            
73AGÊNCIA NACIONAL (Brasil). Vida Nova Sem Favela. Brasil Hoje n. 2. 1971. Duração: ca.2 min. 
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Durante o discurso são exibidas imagens de caminhões carregados de bagagens 

entrando nos conjuntos residenciais e famílias sendo transportadas em ônibus até os 

mesmos. Ao desembarcarem, há uma nítida transformação estética percebida através dos 

seus trajes. Uma família entra em um apartamento modernamente mobiliado. Nesta 

sequência são executados trechos da música O Morro Não Tem Vez, composta por Tom 

Jobim: “O morro não tem vez / E o que ele fez já foi demais / Mas olhem bem vocês / 

Quando derem vez ao morro / Toda a cidade vai cantar”.  

Posteriormente surge um plano de um menino de costas a partir da favela olhando 

os prédios ao longe. Encerrando a cena os conjuntos habitacionais são exibidos pela 

câmera em cume.   

Na figura 274 – O local da favela e conjuntos habitacionais, no primeiro plano à 

esquerda há um exemplo de favela carioca e no segundo à direita os conjuntos 

habitacionais construídos através do programa Coordenação da Habitação de Interesse 

Social da Área Metropolitana do Grande Rio (CHISAM). 

 

Figura 2 – O local da favela e conjuntos habitacionais 

 

Fonte: Brasil Hoje n. 2 

 

Estas imagens são exemplos que contribuem para respaldar o discurso do locutor 

e a mensagem transmitida pelos realizadores, demonstrando modernização urbana 

acompanhada de alteração social, ou seja, buscando confirmar a noção de progresso 

econômico e social promovidos pelo regime militar como aquele que estava dando “vez 

ao morro”, como expressa a trilha sonora.    

Através do discurso do locutor nota-se um dos projetos da ditadura civil-miltar de 

definição da sociedade. A favela  é percebida enquanto caso de segurança – devido a 

possibilidade de desabamentos – e de saúde pública – conforme o discurso da falta de 
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higiene, e não há consideração pela história ou identidade cultural deste local e seus 

moradores. A alteridade percebida neste espaço, portanto não correspondia a identidade 

nacional que se pretendia construir, não era a tradição que o regime desejava conservar 

ou transformar, mas remover. 

 

3.1.2 Brasil Hoje: quarta edição 

 

Neste cinejornal de 1971 destacamos a reportagem de dois minutos e trinta 

segundos intitulada Desenvolvimento que aborda aspectos da Companhia Nacional de 

Alcalis em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A mensagem está concentrada 

majoritariamente na importância da produção da barrilha para o potencial 

desenvolvimento econômico e das indústrias brasileiras. Contudo, há abordagem sobre 

os trabalhadores, a qual salientamos. Estes são registrados sempre operando o 

maquinário, o qual é mais enfocado pela câmera no decorrer da reportagem do que os 

próprios trabalhadores, como pode ser observado na Figura 375. 

 

Figura 3 –  Trabalhadores da Companhia Nacional de Alcalis 

 

Fonte: Brasil Hoje n. 4 

 

A música instrumental remete ao som de máquinas operando. O locutor informa 

que “- Regida por economia mista a Alcalis presta ampla assistência aos empregados 

mantendo escola de letras e profissional para seus filhos e de treinamento de mão de 

obra”76, como pode ser observado na Figura 477. 

 

  

                                            
75AGÊNCIA NACIONAL (Brasil).Desenvolvimento. Brasil Hoje n. 4. 1971. Duração: ca.2 min. 
76Ibid. 
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Figura 4 –  Trabalhadores da Companhia Nacional de Alcalis recebendo assistência 

 

Fonte: Brasil Hoje n. 4 

 

Na conjuntura do milagre econômico brasileiro, a reportagem corrobora o 

projeto Brasil Potência demonstrando desenvolvimento tecnológico, assistência aos 

trabalhadores e educação para a especialização de mão de obra.  

Enquanto os cinejornais produzidos durante a Era Vargas centravam a câmera 

no movimento dos trabalhadores produzindo harmonicamente nas fábricas, durante o 

milagre econômico o foco é o maquinário, no sentido de explicitar o potencial 

tecnológico. Fica nítida também a abordagem pedagógica direcionada aos filhos dos 

operários sendo tecnicista, adequada as exigências de produção capitalista para atender a 

demanda de uma sociedade industrial e, portanto comprometida com a formação de 

prestadores de serviço.  

 

 

3.1.3 Brasil Hoje: nona edição 

 

Neste cinejornal de 1971 destacamos a reportagem de dois minutos intitulada 

Obra Social. O tema aborda o projeto desenvolvido por senhoras voluntárias da entidade 

social Leste Um para ensinar a técnica artesanal à população socioeconomicamente 

desfavorecida. A câmera registra a execução dos trabalhos, como pode ser observado na 

Figura 578, e a música instrumental é suave. 

 

Figura 5 – Ensino de técnica artesanal 

                                            
78AGÊNCIA NACIONAL (Brasil). Obra Social. Brasil Hoje n. 9. 1971. Duração: ca.2 min. 
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Fonte: Brasil Hoje n. 9 

 

O locutor realiza breve apresentação do projeto, mas quem explica as finalidades 

do mesmo é a sua presidente Maria Teresa Camargo afirmando que  

 

- A O Sol é uma obra de promoção humana em vista da justiça social. 

Ela considera o homem como um sujeito capaz de desabrochar por si 

desde que as condições o permitam e não como um objeto passivo a 

receber dons ou esmolas numa visão paternalista. Ela visa integrar as 

classes mais favorecidas dentro do espírito de que usar o seu tempo 

ocioso para a comunidade é consideravelmente um valor. É um dever 

de justiça que tem que ser cumprido voluntariamente. Para atingir a tais 

finalidades a O Sol escolheu como campo de atividade o artesanato. Por 

que o artesanato? Por corresponder a mentalidade brasileira da 

improvisação, por atender a maioria dos brasileiros que só podem 

trabalhar com as mãos. Por permitir a mão de obra ociosa e aos menos 

favorecidos um recurso de subsistência e permitir a mãe pobre 

principalmente auxiliar no aumento do orçamento doméstico.79  
 

 

Apesar de não ser uma obra social desenvolvida pelo Estado, o órgão de 

propaganda deste ao veicular esta notícia demonstra apoio ao projeto.  O que salientamos 

nesta reportagem é a mensagem contida no discurso da presidente da entidade. A 

abordagem evidencia a mudança de sentido acerca da capacitação para o trabalho, 

considerando que o indivíduo é apto para transformar a própria realidade a partir de 

incentivos que estimulem a sua competência; contudo, entende-se que este incentivo é 

oposto ao recebimento de benefícios que o acomode. Há nesta mensagem uma nítida 

distinção dos discursos que se apresentavam no Cine Jornal Brasileiro, por exemplo, que 

compreendia o Estado como beneficente aos trabalhadores.  

Igualmente, de acordo com o discurso, a presidente alega que a escolha do 

artesanato corresponde ao fato da existência da maioria de brasileiros que só podem 

trabalhar com as mãos, reforçando a concepção de que a classe socioeconomicamente 
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desfavorecida está majoritariamente destinada ao trabalho manual desassociado do 

intelectual.  

 

 

3.1.4 Brasil Hoje: décima quarta edição 

 

Neste cinejornal de 1972 destacamos a reportagem de dois minutos e vinte e 

quatro segundos intitulada CHESF. O tema aborda aspectos da Companhia Hidrelétrica 

de São Francisco (CHESF), como o potencial energético da usina e características da 

comunidade entorno. Salientamos a construção da reportagem no sentido de 

propagandear o Programa Especial para o Vale de São Francisco (PROVALE).  

Nos primeiros planos são registradas imagens da hidrelétrica e dos trabalhadores 

na usina. Posteriormente o locutor apresenta outras características da cidade em que está 

localizada a CHESF. A câmera filma os trabalhos artesanais realizados por mulheres e o 

discurso enfoca na economia local. Em seguida são exibidas imagens de jovens entrando 

em uma escola e realizando trabalhos em campos de estudo e atividades físicas, como 

pode ser observado na Figura 680.  

 

Figura 6 – Atividades dos jovens 

 

Fonte: Brasil Hoje n. 14 

 

O locutor afirma 

- Há vários campos de estudos para os trinta mil jovens filhos e parentes 

de funcionários da CHESF, que é um dos fatores positivos em que se 

respalda o PROVALE, instituído pelo presidente Médici para o 

desenvolvimento de toda região do São Francisco81.  

 

 

                                            
80AGÊNCIA NACIONAL (Brasil). CHESF. Brasil Hoje n. 14. 1972. Duração: ca.2 min. 
81Ibid..  
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A mensagem percebida através das imagens e do discurso do locutor demonstram 

novamente como na conjuntura do milagre econômico brasileiro as políticas de 

desenvolvimento enfocavam no progresso econômico atrelado ao social, promovendo 

uma integração das regiões da nação anteriormente desamparadas. Igualmente, como são 

auxiliados com oportunidades os familiares dos trabalhadores da empresa, no sentido de 

demonstrar valorização a seus operários.  

Sem precisar centrar a promoção do auxílio na figura do presidente Médici, o qual 

é apenas mencionado, da primeira cena até a última, com aparência despolitizada, busca-

se apresentar um programa de modificação das desigualdades regionais com a inserção 

do PROVALE. 

 

  

3.1.5 Brasil Hoje: décima sexta edição 

 

Neste cinejornal de 1972 destacamos a reportagem de dois minutos e quarenta e 

três segundos intitulada AMAZÔNIA, a qual aborda exercícios de treinamento do 

Comando Militar da Amazônia e a assistência médica e educacional prestada pelo mesmo 

a população da região. 

A câmera registra grupos de militares exercendo atividades de preparação da 

Operação Bigorna, nos rios e adentrando nas matas. O locutor afirma  

 

- As manobras consistem em simular a manutenção da ordem em 

algumas localidades e na reprodução dos perigos que possam ocorrer 

na selva, nas missões de surpreender inopinados ataques do inimigo. As 

tarefas da Operação Bigorna, no entanto não param por aí. 

Paralelamente o comando militar da Amazônia instala em Coari e Tefé 

a ação cívica social, ACISO, um órgão do exército que presta serviços 

em todo país, tendo como palco de suas maiores atuações a Amazônia, 

envolvendo setores básicos da comunidade. A ACISO cuida dos 

problemas da saúde, com ênfase em doenças tropicais. Ocupando-se 

também da educação, incluindo alfabetização de adultos e cursos de 

preparo de merenda escolar, além de outras atividades. No término da 

Operação Bigorna, militares e civis confraternizam. O trabalho em 

comum estreitou-lhes a amizade e a compreensão.82 

 
 

                                            
82AGÊNCIA NACIONAL (Brasil). Amazônia. Brasil Hoje n. 16. 1972. Duração: ca.2 min. 
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A música é instrumental e a sonoridade contrasta; é tensionada durante a exibição 

das imagens de treinamento e suaviza e aumenta ao apresentar os trabalhos desenvolvidos 

pela ACISO, instigando a percepção de força e proteção advindas do Exército. Como 

pode ser observado na Figura 783, dois exemplos de assistências prestadas, na saúde e na 

educação. No segundo caso, há um militar supervisionando o trabalho da professora. 

 

Figura 7 – Trabalhos da ACISO 

 

Fonte: Brasil Hoje n. 16 

 

Operações realizadas em regiões como a Amazônia na vigência da Ditadura Civil-

Militar objetivavam reprimir movimentos opositores ao regime, especialmente os 

guerrilheiros. Neste contexto, propagandeando os benefícios provenientes da assistência 

realizada pelas tropas, o cinejornal atua no sentido de legitimar o estabelecimento do 

Exército nestes locais para a manutenção da ordem, convocando simultaneamente a 

população a apoiar estas ações. Neste exemplo, é possível compreender que os programas 

oficiais de amparo não propositavam apenas corrigir as disparidades socioeconômicas das 

regiões rurais do Brasil, mas funcionavam simultaneamente como estratégia de repressão.  

 

 

3.1.6 Brasil Hoje: trigésima terceira edição 

 

Neste cinejornal de 1973 destacamos a reportagem de dois minutos e dezoito 

segundos que é iniciada sem título, mas aborda  em seu tema o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL).  

Toda a cena é desenvolvida em uma sala de aula. A câmera enfoca constantemente 

nos rostos dos alunos e do professor. A mensagem é enfática, embora a voz do locutor 

seja suave como a música instrumental. O locutor afirma que  

                                            
83Ibid.. 
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- Se nosso avanço no campo econômico causa espanto e admiração as 

demais nações do mundo, no campo social também estamos vencendo 

um dos maiores desafios de nosso tempo. Esta sala de aula, localizada 

no estado da Guanabara, inscrita no Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL). Como ela, milhares de outras salas, 

milhares de outros professores, estão espalhados por todo território 

nacional, empenhados na luta pela total erradicação do analfabetismo 

em nosso país. Num espaço de três anos, cerca de quatro milhões de 

pessoas já foram libertadas do analfabetismo, e até 1980 não mais 

restarão adolescentes ou adultos analfabetos no Brasil. Estamos 

desenvolvendo a maior operação de educação de massa que o mundo já 

assistiu e os resultados obtidos, graças à eficiência da técnica 

empregada, foram classificados como notáveis no recente seminário 

interamericano de educação de adultos aqui realizado, e somos todos 

responsáveis pelo compromisso assumido. Se você conhece alguém que 

não saiba ler ou escrever, encaminhe a um posto MOBRAL. Ele precisa 

de você, para que possa se integrar plenamente na comunidade. 84  
 

 

Na Figura 885 é possível visualizar a sala de aula e um dos materiais de 

alfabetização.  

 

Figura 8 – Ensino MOBRAL 

 

Fonte: Brasil Hoje n. 33 

 

É importante salientar algumas palavras em destaque no material, como “precisa”, 

“trabalho” e “grupo”, uma ao lado da outra; assim como “Pátria” ao lado de “grande”. 

Fundamental perceber que o processo de alfabetização não está dissociado da construção 

de ideias que envolvem o projeto do regime. A bandeira do Brasil também é destacada 

nesta reportagem, ao lado do quadro e sobretudo, no plano final surge parte de sua 

imagem com foco na palavra Progresso, até a câmera se distanciar e ser possível visualizar 

                                            
84AGÊNCIA NACIONAL (Brasil). Sem título. Brasil Hoje n. 33. 1973. Duração: ca.2 min. 
85Ibid..  
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toda a bandeira. Os símbolos patrióticos também contribuem para a pedagogia cívico-

militar. 

Nesta reportagem há indicativos pretensiosos do projeto Brasil Potência, de 

conquistas e de um futuro próspero a partir da integração social por via da erradicação no 

analfabetismo. Através do discurso, o locutor convoca e responsabiliza a sociedade a 

contribuir com o projeto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando os cinejornais selecionados através do Sistema de Informações do 

Arquivo Nacional (SIAN), tendo como critério de apuração as reportagens produzidas 

entre os anos 1970 a 1973 que abordam como conteúdo a aparição dos trabalhadores e os 

programas de assistência a população, pode-se elucidar algumas características que 

permeavam o projeto do regime militar, durante o governo de Emílio Garrastazu Médici: 

integração nacional (regional e social) associada ao progresso econômico, o qual 

perpassava também pela valorização do trabalhador, sobretudo enquanto mão de obra 

especializada. Mesmo com a limitação atribuída a esta pesquisa, pode-se averiguar como 

estas características  compunham o plano ideológico de Brasil Potência a ser exposto no 

cenário internacional.  

Através do destaque de aspectos como sonoridade, imagens exibidas e discurso 

do locutor, elucidamos também neste projeto a política de remoção de favelas, a 

representação do trabalhador formado para atender a demanda industrial capitalista, como 

mão de obra dissociada do trabalho intelectual; o Estado não beneficente, mas gestor que 

responsabiliza a sociedade a contribuir com a prosperidade da nação, como no plano de 

erradicação do analfabetismo. Também a utilização de programa social promovido por 

militares em busca de legitimação social para a manutenção das estratégias de repressão 

a opositores. 

Objetivamos com isto desenvolver uma  proposta pedagógica voltada para 

educandos do nono ano do ensino fundamental de abordagem mais crítica  acerca do 

período intitulado Milagre Econômico brasileiro, o qual é atualmente mencionado nos 

discursos nostálgicos sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil. Durante os regimes 

ditatoriais o cinejornalismo cumpriu importante função de propaganda dos projetos 

governamentais em voga, tornando o seu estudo uma possibilidade para desenvolver a 

percepção crítica dos estudantes sobre películas deste teor e de como por meio de 

propagandas é possível desvelar ideias que permeiam a sociedade e o Estado. 

A escolha pelos documentários cinejornais – entre tantas outras produções 

possíveis para desenvolver este conteúdo no ensino básico – deveu-se pela valorização e 

compreensão de que este patrimônio cinematográfico é pouco explorado até mesmo nos 

estudos acadêmicos, embora historicamente corresponda a uma extensa produção no 

Brasil por empresas privadas e estatais.  
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Além disto, na atual conjuntura em que os indivíduos constroem relações 

influenciadas pela cultura midiática torna-se indispensável problematiza-la no contexto 

educacional, sendo o cinema uma possibilidade. Esta pesquisa, portanto também visou 

ser um dos meios contribuição com as discussões sobre a aplicabilidade do audiovisual 

em sala de aula através de sua fundamentação teórica e proposta pedagógica supracitada. 

Sob diferentes abordagens pedagógicas, o cinema foi usufruído nas instâncias 

escolares brasileiras; uma vez compreendido como método tecnológico modernizador 

para a transmissão de conhecimentos, atualmente é percebido de modo mais crítico, 

reconhecendo sua viabilidade como fonte histórica para compreender as sociedades e não 

apenas pelo viés do entretenimento ou como ilustração de fatos históricos quando 

trabalhado pela disciplina História.   
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