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Projetos referêntes aos anos de 2006, 2007 e 2008: 

 

Projeto anual 2008 

Título: Memórias e Narrativas da experiência do cinema na cidade de Curitiba 

Dando continuidade à pesquisa coletiva desenvolvida em 2007 as atividades deste ano estarão 

voltadas para a experiência do cinema na cidade de Curitiba a partir das memórias dos 

freqüentadores das salas de cinema. O objetivo desta pesquisa é articular o levantamento das 

fontes realizado durante o ano de 2007, no qual os petianos encontraram um conjunto 

bastante heterogêneo de documentos que registram a experiência histórica do cinema e de 

sua relação com o espaço urbano, com as narrativas individuais de pessoas que eram 

consumidoras deste tipo de lazer e que freqüentaram os cinemas de Curitiba entre as décadas 

de 1930 e 1960. 

O enfoque sobre a memória será privilegiado durante este ano e para tanto vamos dividir a 

pesquisa em duas etapas. Na primeira etapa vamos nos debruçar sobre as relações entre 

história e memória e sobre a metodologia da história oral. Serão lidos e discutidos textos de 

autores que problematizaram questões teóricas e metodológicas sobre a memória, o relato 

oral, as técnicas de entrevista, as formas de coleta dos relatos orais e também de arquivo do 

material gravado. Na segunda etapa os petianos vão entrevistar freqüentadores de cinemas e 

também cinéfilos que porventura tenham escrito crônicas nos jornais locais ou publicado outro 

tipo de material sobre o assunto. Esta etapa será de fundamental importância para a prática 

de pesquisa com fontes orais, algo que dificilmente os alunos têm experiência ao longo do 

curso de graduação em História. 

Após a realização de aproximadamente 35 entrevistas e o tratamento do material gravado, 

vamos publicar uma seleção das transcrições junto com um ensaio teórico-metodológico do 

resultado desta pesquisa coletiva. A publicação será no formato de um caderno e também 

estará disponível na página do PET História na Internet para livre consulta. 
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Projeto anual 2007 

Título: Arquivos e fontes para a História da experiência do Cinema na cidade de Curitiba. 

A atividade de pesquisa do grupo PET-História para o ano de 2007 é um desdobramento das 

discussões desenvolvidas ao longo de 2006 sobre a produção do discurso histórico pelo 

cinema. Se naquele momento nosso objetivo era compreender as relações entre a narrativa 

histórica e a narrativa fílmica, a partir deste ano vamos direcionar a pesquisa para o que 

chamamos de experiência do cinema na cidade de Curitiba. 

Entendemos por experiência o conjunto de práticas sociais envolvendo os espaços de exibição 

e os consumidores de cinema, mas também a memória, através da imprensa e das lembranças 

daqueles que freqüentavam as salas de cinema. Procuramos, desta forma, utilizar um conceito 

que articule tanto a prática de assistir filmes e freqüentar as salas de cinema, quanto a 

reflexão produzida pela crítica, ou crônica, e a memória dos freqüentadores de cinema. A 
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experiência do cinema que procuramos investigar é, portanto, individual e social, prática e 

conhecimento que estão historicamente relacionados à modernidade e ao espaço urbano, 

especialmente as mudanças nas sensibilidades proporcionadas pela técnica e pelos desafios da 

vida moderna, como bem ressaltaram Walter Benjamin e Georg Simmel. Cronologicamente a 

pesquisa sobre a experiência do cinema vai seguir a periodização proposta por Celina Alvetti, 

ou seja, a primeira e a segunda época, de 1897 a 1969. 

Esta pesquisa não poderá ser realizada num intervalo inferior a dois anos, pois percebemos 

que se trata de um terreno quase inexplorado pela pesquisa histórica. Assim, neste ano de 

2007 os bolsistas vão fazer um trabalho de levantamento de arquivos e fontes primárias para 

posteriormente desenvolvermos a pesquisa sobre a experiência do cinema em Curitiba. 

Acreditamos que a pesquisa de levantamento de fontes será importante não só para atender 

os objetivos do grupo PET, mas tornará disponível para outros alunos do curso de graduação 

em História um conjunto de fontes primárias que poderão suscitar outras pesquisas, até 

mesmo no nível de pós-graduação. 

- Metodologia 

A princípio serão realizadas leituras e discussões de bibliografia específica sobre a 

modernidade e o cinema, bem como da escassa bibliografia disponível sobre o cinema em 

Curitiba, composta de alguns ensaios e livros que estão referenciados abaixo. Em seguida o 

grupo vai ser dividido em sub-grupos que, por sua vez vão começar o trabalho de pesquisa 

propriamente dito nos seguintes arquivos: Arquivo Público do Paraná, Biblioteca Pública do 

Paraná, Cinemateca e Casa da Memória. 

A pesquisa constará de localização nos arquivos, levantamento exaustivo dos tipos de fontes 

(escritas, impressas, fotografias, filmes, cartazes) e a descrição das mesmas em fichas 

apropriadas. Em seguida estas fichas ficarão disponíveis no sítio eletrônico do PET-História que 

será criado ainda este ano para todos os interessados. 

É da localização e do levantamento das fontes primárias que daremos continuidade à pesquisa 

sobre a experiência do cinema em Curitiba no ano de 2008, visando publicação de um texto 

informativo que também deverá ficar disponível para consulta na Internet. 
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Projeto anual 2006 

Título: A História no Cinema: a problematização do passado pelo cinema. 

A atividade de pesquisa e de extensão que será desenvolvida durante o ano de 2006 pelo 

grupo PET-História tem como objetivo discutir as formas através das quais o cinema aborda o 

passado, bem como analisar a construção do discurso histórico através das imagens e da 

narrativa cinematográficas. Entendemos que a produção de sentidos e significados do passado 

e da memória histórica não é exclusividade da disciplina histórica, com seus métodos e arsenal 

conceitual, pois a literatura e o cinema constroem narrativas históricas e, como tais, 

interpretações do passado que não podem ser contrapostas como discursos ficcionais ao 

discurso científico da disciplina histórica. 



Interessa aos historiadores e historiadoras entender as diversas formas de construção do 

discurso histórico e nesse sentido o Grupo PET quer discutir como se dá tal construção no 

cinema, tendo em vista tratar-se de uma forma de produção cultural de massas e de grande 

inserção social durante o século XX. Entendemos que o cinema no século XX e ainda no século 

XXI, da mesma forma que a literatura no século XIX, desempenha um importante papel nos 

imaginários coletivos, mas também na produção de subjetividades. Entre os diversos gêneros 

do cinema destacamos o cinema histórico, que desde o início do século XX vem dando origem 

a filmes que tratam de eventos e personagens ditos históricos, criando um discurso sobre uma 

determinada época e/ou acontecimentos. Interessa-nos compreender a linguagem fílmica e 

seus aspectos técnicos, mas principalmente a relação entre esta linguagem e seus métodos de 

narrar uma história, bem como as escolhas referentes aos eventos narrados e o que 

poderíamos chamar de resultado daquele conjunto de imagens, ou seja, o discurso histórico 

sobre o passado, com seus desdobramentos ideológicos e políticos. 

- Metodologia 

Para desenvolvermos esta atividade coletiva vamos fazer leituras teóricas a respeito da 

imagem e sobre as relações entre cinema e história. Em seguida começaremos a análise e 

discussão dos filmes que foram selecionados a partir de dois eixos: filmes históricos e filmes 

com temáticas históricas. 

Para definirmos os filmes históricos a serem analisados, consideramos que seria mais 

proveitoso para o grupo enfocar uma determinada questão relacionada ao passado e, desta 

forma, decidimos pelo tema do indivíduo na modernidade. Nessa direção selecionamos filmes 

que tratam da relação de personagens históricas e sua época: 

Elizabeth; Lutero; Cromwell; Morte ao Rei; Danton, o processo da Revolução; Casanova e a 

Revolução. 

Os filmes que não podem ser classificados como gênero histórico, mas que tratam de uma 

temática histórica foram subdivididos em dois grupos temáticos. 

1- A imagem da guerra no cinema: 

Tempo de Glória; Glória feita de sangue; O resgate do soldado Ryan; Dr. Fantástico; Apocalipse 

Now. 

Estes filmes tratam das diversas narrativas cinematográficas da guerra, começando pela 

Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria 

e a Guerra do Vietnã. 



2- Visões da violência: 

Amistad; Gandhi; Malcom X; Gritos do Silêncio; Meninos não choram; Osama. 

Neste grupo temático procuramos discutir as mais diferentes expressões da violência dando 

ênfase para formas de dominação como a escravidão moderna, os conflitos raciais, o 

colonialismo, o totalitarismo, a homofobia e a violência de gênero. 
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