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Resumo 
 

Este livro busca cobrir uma lacuna na área de estudos que articula história e cinema. 
Com textos produzidos a partir de pesquisas que privilegiam o cinema como fonte histórica 
em fontes fílmicas e impressas, investiga as relações entre as duas esferas e examina o o 
discurso construído por estes filmes, vinculando-o ao contexto histórico. O percurso de 
análise traçado pelos autores começa nas primeiras décadas do século XX, quando a 
produção cinematográfica brasileira concentrava-se nas cidades de São Paulo e do Rio de 
Janeiro; passa por cinejornais e documentários realizados entre a ditadura do Estado Novo e 
a militar, com filmes de propaganda do regime e filmes anticomunistas; pensa a maneira 
como o índio brasileiro foi representado pelo cinema ao longo do tempo; e estende-se à 
produção uruguaia e à espanhola, refletindo sobre a relação entre cinema e política. 
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