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RESUMO 

 

 O cinema entra em cena no fim do século XIX onde o ambiente é de euforias 

e avanços tecnológicos. Logo em seus primeiros passos, o espetáculo 

cinematográfico, em seu modo de produção, o qual denominamos de “primeiro 

cinema”, traz ao mundo um espetáculo de fantasias, trucagens e mágicas, e nele, se 

insere o cineasta Georges Méliès, que marcou com seu estilo, os primeiros passos 

das primeiras produções cinematográficas. Com um salto dentro da História do 

Cinema, passamos por uma transformação no que se refere à narratividade, a partir 

do surgimento de grandes produtoras no início do século XX. Uma mudança que 

repercute, no cinema contemporâneo, com o filme A invenção de Hugo Cabret 

(2010), que cria uma representação histórica do “primeiro cinema” traçando uma 

demonstração do espetáculo na época, entrelaçada com a biografia de Georges 

Méliès. Esta monografia se apóia na análise de como um clássico narrativo elabora, 

atualmente, uma visão sobre o espetáculo cinematográfico e a sua história 

particular. Desta forma, o trabalho segue uma divisão basicamente embasada em 

análises contextuais do surgimento do cinema, discussões historiográficas 

referentes ao primeiro cinema e a análise fílmica com as representações feitas pelo 

filme. 

 

Palavras-chave: Primeiro Cinema; História do Cinema; A Invenção de Hugo Cabret; 

Georges Méliès; 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1885 a gigantesca locomotiva1 filmada pelos irmãos Lumière invadiu as 

telas dos cinemas franceses, chocando os espectadores e criando uma sensação 

até então nunca experimentada pela população. É bem verdade que se olharmos 

com um pouco mais de atenção para o passado, encontramos indícios de que o 

cinema surgiria, e não assustaria de fato o espectador, mas o deixaria maravilhado.  

Durante toda a idade média, o que hoje é considerado “arte”, antes era 

ciência, e os estudos e experimentos com a visão proporcionaram uma série de 

criações, bem como a “lanterna mágica”, o espelho mágico e tantos outros 

instrumentos, aliados a alguns fatos, provaram para todos que a magia que está no 

ato de ver, se manipulada, pode trazer sentimentos extraordinários. Contudo, até 

chegarmos aos dias de hoje, com todos os avanços tecnológicos, o cinema – como 

produção - sofreu diversas modificações em sua origem, modelo e métodos de 

concepção.  

Uma dos influxos mais notáveis nos modelos de produção foi o que 

conhecemos como ‘primeiro cinema’. Notável justamente porque constituiu uma 

espécie de movimento descontrolado e em constante transformação. 

Antes de analisarmos este período com mais afinco, seria interessante iniciar 

compreendendo o porquê do nome: ‘Primeiro Cinema’ foi o nome que Flávia 

Cesarino Costa, importante pesquisadora acerca dos primórdios do cinema, achou 

mais conveniente para definir está época de produção que compreende de 1894 a 

1908. O nome surgiu a partir do termo em inglês “early films”, que traduzido 

fielmente para o português seria “primeiros filmes”. Costa argumenta que a utilização 

de determinados termos criados para descrever o período são impróprios, bem 

como a utilização da expressão “Cinema Primitivo” que, segundo a pesquisadora, é 

uma forma pejorativa de tratar essas produções. 

 O surgimento do cinema, de certa forma, foi algo esperado no cenário do final 

do século XIX. Na época, eram promovidas grandes feiras e mostras, a fim de trazer 

produtos diversos (mecânicos, por exemplo) de lugares diferentes, o cinema era 

visto como forma dos produtores mostrarem seu trabalho e todas as suas 

                                            
1 Referência ao filme, de 50 segundos,“L’Arrivée d’um train em gare de La Ciotat” (A chegada de um 
trem à cidade), dos irmãos Auguste e Louis Lumière, exibido pela primeira vez em 1895, em Paris. O 
filme causou grande furor entre os expectadores, que acreditavam que o trem realmente ultrapassaria 
as telas do cinema e os atingiria. 
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habilidades tecnológicas, e não visto, posteriormente, como uma fonte econômica 

produtiva. Esse cinema apresentou feiras de atrações, circos, espetáculos de magia, 

“freakshow”, círculos científicos. Eram breves, anárquicos, tinham grande senso de 

humor, trucagens em sua composição, detinham de grande movimentação nos 

planos e uma certa improvisação. A velocidade das ações era maior e não havia 

preocupação com os detalhes da cena, as câmeras eram mais afastadas com o 

intuito de captar a maior movimentação possível no plano. 

Na Europa e nos EUA, a crença no desenvolvimento tecnológico como algo 

necessário era muito forte. Esse avanço, fez com que aumentasse a produção 

industrial e ocasionou o envolvimento de muitas nações, que se lançaram na corrida 

imperialista. As indústrias que antes eram consideradas menores, desenvolveram-se 

em áreas diferentes e transformaram-se em grandes potências que além de carecer 

de capital privado, continuavam sendo um investimento grande para o estado nas 

áreas de siderurgia, química e de energia. Soma-se a tudo isso, a chegada da 

eletricidade, que definiu fortemente os avanços industriais e também no surgimento 

do cinema. 

 O “primeiro cinema” se tornou um divisor de águas nos espetáculos públicos, 

de tudo o que foi produzido até 1908. Após isso o cinema ganha outro caráter e 

outras características, como a forma de produção, exibição, representação, 

composição e comportamento do público. Portanto, o termo “primeiro cinema” que 

corresponde ao período, age como uma forma de especificar uma transformação 

decorrente na maneira de fazer cinema. O que antes era uma produção quase 

circense, valorizando o espetáculo, passa a ser uma produção industrializada, 

voltada para o consumo, com grandes investimentos tecnológicos. O cinema que 

antes era somente uma forma de diversão, após 1908, transformasse em uma 

potência nos lucros econômicos na época. 

Georges Meliès foi um importante cineasta que produziu filmes nessa época e 

estava na primeira exibição do filme dos irmãos Lumière. Ele via no cinema um 

grande potencial para transmitir histórias de fantasia e magia. Este foi, com certeza, 

um passo importante que o cinema deu, em um determinado momento. O cinema 

deixa de expor fatos e acontecimentos cotidianos e se torna também uma ‘máquina 

de produzir sonhos’.   

Essas transformações que ocorreram nesse período das produções 

cinematográficas merecem uma atenção maior e uma análise mais aprofundada, 
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não só no âmbito da análise histórica, mas também em uma análise crítica à 

produção contemporânea acerca deste assunto.  

Durante os anos dentro da universidade, desenvolvi não só um interesse pelo 

tema do Cinema, mas também uma grande paixão por ele. Em minhas idas 

cotidianas ao cinema, me deparei com um filme que me chamou a atenção. Tratava-

se de um enredo – teoricamente – infantil, mas que continha uma mensagem adulta. 

As peripécias de um garoto travesso, que vivia dentro de uma estação de trem 

durante a década de 30 em Paris, Hugo Cabret. O filme desenvolve a narrativa 

entrelaçando os sonhos e metas traçados pelo garoto e a história do “primeiro 

cinema”, representada pela exposição biográfica do grande cineasta Georges 

Meliès.  

Hugo Cabret, durante toda a narrativa, luta para superar os traumas de 

infância e realizar seus sonhos. Garoto simples, filho de um relojoeiro e funcionário 

de um museu, apaixonado por cinema que, esporadicamente, levava o filho para 

encontrar as maravilhas que o cinema pode proporcionar. Num certo dia, no museu 

seu pai encontra um autômato quebrado e abandonado, leva-o para casa e o mostra 

pra o filho, ambos tentam concertar a máquina. Hugo deve lidar desse ponto em 

diante com a perda do pai, que falece em um incêndio no museu em que trabalhava 

e com a convivência conturbada com o tio alcoólatra em uma estação de trem. O 

garoto leva consigo o autômato do pai, lutando para conseguir peças para 

reconstruí-lo. Hugo, sem laços afetivos com o tio, acaba se vendo obrigado a 

trabalhar na estação em que morava. Aprendeu com o velho alcoólatra a operar na 

manutenção dos relógios que ali existiam. Logo em seguida, o garoto perde também 

o tio e se encontra solitário pelos corredores e esconderijos da estação. O 

personagem se transforma nesse ponto da narrativa; torna-se independente e 

determinado, cumprindo com suas obrigações na estação, mas nunca esquecendo a 

velha máquina do pai. Contudo, o garoto convive com as constantes perseguições 

do inspetor da estação, que insiste em levá-lo a um orfanato. 

Hugo, esporadicamente, furtava peças de uma loja de brinquedos na estação, 

a fim de recolher engrenagens para montagem do autômato. Porem, certo dia, o 

dono da loja de brinquedos captura o garoto em flagrante, tomando assim, o 

caderno que Hugo trazia consigo, onde haviam anotações de seu pai sobre a 

máquina. O velho rabugento lojista é o ex-cineasta Georges Meliés, que após 

frustrar-se com o cinema, dedica-se a vender brinquedos e fazer truques de mágicas 
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para quem se interessasse. Hugo entra em uma trama com esse senhor para 

recuperar o seu pertence. Contudo, o menino não caminha mais sozinho, a partir do 

ponto em que encontra a afilhada de Georges Méliès, chamada Isabelle, sempre 

muito interessada em grandes aventuras. Numa grande reviravolta, a narrativa flerta 

com a biografia do cineasta, na medida em que Hugo se envolve com o homem e 

busca respostas para as indagações que aparecem sobre o seu passado. Mas será 

que os objetivos de Hugo permanecem o mesmo? Seu caminho não é modificado? 

E as mudanças ocasionadas pelas reviravoltas da história não o levaram a um 

destino diferente? Isto tudo é o que pretendemos analisar neste trabalho. É 

interessante, neste ponto, ressaltar a metalinguagem2 inserida no filme – um filme, 

que fala do cinema e que tem filmes dentro dele – que o torna muito mais complexo 

que um simples filme infantil.  

A obra ‘A invenção de Hugo Cabret’, de Martin Scorsese, traz ao público um 

falso filme infantil que aborda, exatamente, este tema – o “primeiro cinema” e sua 

passagem para as fantasias que o cinema podia transmitir – de uma forma que 

aproxima o espectador contemporâneo dos primórdios do cinema. 

Portanto, a nossa fonte de análise será o filme ‘A invenção de Hugo Cabret’ 

(em inglês, ‘Hugo’). Direção de Martin Scorsese, roteiro de John Logan. Produção de 

Paramount Pictures. Estados Unidos. 127 minutos. Baseado no livro ‘A invenção de 

Hugo Cabret’ (em inglês, ‘The invention of Hugo Cabret’), de Brian Selznick. 2011.  A 

cronologia da análise segue a temporalidade da História Contemporânea, oscilando 

entre os séculos XIX, XX e XXI, de modo que devemos resgatar a história do cinema 

e seu contexto para melhor compreendermos a linguagem estabelecida no filme 

contemporâneo. Faremos uma leitura desde o início do cinema, em 1895, até a sua 

mudança no que se refere a produção e consumo por volta de 1912, com o 

surgimento das grandes produtoras. Também explanaremos o ambiente de 

produção do filme analisado – ‘A invenção de Hugo Cabret’ – em 2010. 

 Nosso objeto nos pede para analisarmos diferentes momentos e contextos 

dentro da História. Primeiramente, nos deparamos com o fim do século XIX, um 

período tecnologicamente movimentado, onde os interesses da sociedade mudam 

na mesma velocidade com que o entretenimento se transformava e assim era uma 

                                            
2 Uma metalinguagem pode referir-se a qualquer terminologia ou linguagem usada para descrever 
uma linguagem em si mesma — uma descrição gramatical, por exemplo, ou um discussão sobre o 
uso de uma linguagem. 
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certa corrida para acalmar o apetite do homem moderno. O cinema surgiu 

justamente nesse meio e rapidamente foi consumido e exigido de forma que se 

transformou durante seus primeiros quinze anos.  O que era algo rápido, 

fantasioso, documental e mágico, foi exigido a conter estrutura narrativa mais 

acentuada e de fácil consumo. A transição entre o “cinema das atrações”, de 

Georges Méliès, por exemplo, para o narrativo, de grandes produtoras como a 

Biograph, é uma das linhas mais determinantes para essa análise. Ora, estamos 

lidando com o cinema dentro do cinema, na medida em que nos deparamos com um 

clássico narrativo, narrando o seu predecessor, o “primeiro cinema”. Devemos então 

entender como essa leitura e visão é transmitida para a grande massa de 

espectadores contemporâneos, trazendo para o grande público o ambiente que 

antecedeu o imenso espetáculo cinematográfico como vemos hoje. Portanto,  

analisaremos a representação e interpretação contemporânea do “primeiro cinema” 

e do cinema de atrações inseridos no filme A invenção de Hugo Cabret, de Martin 

Scorsese, de 2011. 

Este trabalho tem como objetivo Cotejar e comparar a construção da história 

do cinema pelo filme com as fontes e críticas produzidas sobre o “primeiro cinema”, 

cinema das atrações. Pretende-se, com esta pesquisa traçar um paralelo entre o 

cinema contemporâneo e sua origem, no “primeiro cinema” e no cinema de atrações, 

através de análises aprofundadas da metalinguagem inserida no filme bem como da 

análise biográfica do personagem Georges Meliès. Além disso, pretende-se abordar 

questões da historiografia do cinema, tratando alguns dos principais temas do 

“primeiro cinema”, cinema das atrações e o cinema contemporâneo.  

Dentro da historiografia tradicional, o cinema sempre foi visto com certo 

preconceito, ou até mesmo deixado de lado nas pesquisas. Contudo, desde as 

décadas de 60 e 70, com historiadores como Marc Ferro, o cinema vem 

conquistando um espaço importante dentro da Nova História e da pesquisa 

historiográfica. A pesquisa historiográfica, relacionada ao cinema – e a própria 

historiografia do cinema – são de fundamental importância para a compreensão de 

temas como a modernização e os avanços tecnológicos. Neste sentido, análises 

sobre o primeiro cinema, bem como o cinema contemporâneo, enriquecem as 

pesquisas nas áreas da historiografia cultural – com a abordagem das mídias e dos 

meios de entretenimento, por exemplo -, na historiografia social – com análises de 
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práticas de consumo e construção do espetáculo – e no vasto campo da 

historiografia contemporânea.  

Aprofundar-se nas questões do primeiro cinema, torna a pesquisa histórica 

em relação ao universo cinematográfico mais acessível aos campos da historiografia 

que, até então, não se utilizavam do cinema como fonte ou forma de pesquisa.  

O suporte metodológico a ser utilizado durante este projeto se apoiará em 

duas grandes áreas, subdivididas em temas principais. A primeira grande área é a 

História Contemporânea, que ficará responsável pela contextualização do tema, da 

fonte e da pesquisa em si. Os temas trabalhados no que se refere ao contexto da 

época analisada, encontraremos no livro “Cinema e a Invenção da vida moderna” 

organizado por Leo Charney e Vanessa R. Schwartz em que nos deparamos com 

diversos textos analíticos sobre a modernidade em grandes centros urbanos. Ben 

Singer, Tom Gunning e Jonathan Crary trabalham especificamente a relação deste 

período de mudanças e inserem o cinema em suas análises, deste modo, seus 

conceitos se tornam importantes para o nosso trabalho. 

A segunda grande área abordada será a História do Cinema, dividida nos 

temas de primeiro cinema, cinema das atrações, autômatos e, por fim, o cinema 

contemporâneo. Para trabalhar estes temas, será proposto um diálogo entre 

diversos autores, como Flávia Cesarino Costa, que em seu livro “O primeiro cinema 

– Espetáculo, Narração, Domesticação”, trabalha as questões do primeiro cinema, 

do cinema das atrações e da utilização dos autômatos.  Também serão utilizados 

outros autores, como Tom Gunning, Ben Singer e Ismail Xavier. Outro tema que 

também será abordado é a análise fílmica, de construção formal e os aspectos 

históricos da chamada “linguagem cinematográfica”.  

Adentraremos neste momento, ao mundo do cinema de uma forma diferente, 

buscaremos analisar como o próprio espetáculo resgata sua história e como ele a 

transmite, a forma  com que não abandona a magia de um falso filme infantil, que se 

entrega aos mecanismos tecnológicos mais modernos, como a exibição em terceira 

dimensão, à batuta de um diretor renomado e um elenco com grandes estrelas. O 

filme retrocede na história do cinema sendo um clássico-narrativo que apresenta a 

história de uma narratividade oposta a sua. A criatura resgatando o criador. 
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CAPÍTULO 1: O CINEMA ENTRA EM CENA: AMBIENTAÇÃO HISTÓRICA DO 

ESPETÁCULO CINEMATOGRÁFICO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 O cinema surgiu em um ambiente envolto de diversas mudanças nas formas 

de produção e de consumo, além de influir diretamente na absorção cultural do que 

surgia no final do século XIX. Juntamente com a fotografia, o espetáculo 

cinematográfico surgiu em meio à “modernidade’’. Este capítulo procura abordar o 

cenário em que o cinema, em sua primeira projeção, surgiu, e como o contexto nos 

ajuda a entender por que o espetáculo se fixou no meio cultural, e como ele se 

modificou no sentido de objetivos de produção. 

 A modernidade foi delimitada pela historiografia após a revolução industrial 

segundo alguns historiadores, dentre eles Eric Hobsbawm, historiador autor de “A 

Era das Revoluções”. Hobsbawm explica que a revolução industrial foi um processo 

decorrente mais nitidamente a partir do século XVIII enquanto a economia se 

desenvolvia, a construção de grandes ferrovias e tecnologias avançadas nas 

indústrias contribuíram para o grande crescimento econômico europeu durante o 

século XIX. A revolução industrial foi a solução para o problema social europeu, em 

que o crescimento populacional não-agrícola pedia para uma produção industrial 

acelerada para suprir suas necessidades, e os avanços industriais, segundo 

Hobsbawm, não se davam pelas invenções intelectuais de grandes pensadores, 

mas sim com simples de mecanização de trabalho que revolucionaram a produção. 

  

1.2 ALGUNS DEBATES HISTORIOGRÁFICOS SOBRE A MODERNIDADE 

 

O engajamento empresarial para conseguir mais capital sofreu seu desenlace 

no decorrer dos séculos XIX e XX, fomentados pelo avanço do capitalismo. Deste 

ponto de vista, ao avançar para o século XIX, mais precisamente em seu final, e 

início do XX, notamos que, assim como Hobsbawm definiu, não podemos delimitar 

um fim para a revolução industrial, afinal, o flerte com o progresso impulsionou 

novas e claras mudanças de acordo com o que a sociedade pedia. Isso se refletia 

no mundo inteiro, e em diversas áreas, assim como na cultura, posteriormente, com 

o cinema. Seguindo essa linha de raciocínio, de continuidade da modernidade, 
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podemos analisar os pontos de vistas do historiador do cinema Tom Gunning, que 

observou os reflexos da revolução industrial na questão cultural da virada do século 

XIX para o XX. Para Gunning, as mudanças nos modos de produção refletiram 

diretamente no aumento do consumo da sociedade mundial. Para ele: 

Essa nova configuração da experiência foi formada por um grande 
número de fatores, que dependeram claramente da mudança na produção 
demarcada pela Revolução Industrial. Foi também, contudo, igualmente 
caracterizada pela transformação na vida diária criada pelo crescimento do 
capitalismo e pelos avanços técnicos: o crescimento do tráfego urbano, a 
distribuição das mercadorias produzidas em massa e sucessivas novas 
tecnologias de meios de transporte e comunicação.3 

 

 Para Gunning, um dos principais fatores que ajudaram a incorporar as 

mudanças que culminam na “modernidade” é a criação das estradas de ferro, que 

para o autor não representa apenas as melhorias na produção industrial, mas 

também a sua expansão, que foi facilitada por interligar lugares de consumo por um 

tempo muito mais curto, além das trocas de matéria-prima e mercadorias.  

Para o autor, a mudança da manufatura para a produção maquinaria industrial 

foi outro fator relevante. Com o surgimento e aprimoramento das máquinas a vapor 

e os diferentes tipos de funções que nelas se poderia determinar, o trabalho dos 

operários se tornou mais fácil, com movimentos repetitivos e a manipulação rápida 

da matéria-prima que passava a sua frente, o operário conseguia produzir mais, e 

mais rapidamente, com uma margem de erro menor. 

E é nessa rede que Gunning inclui o cinema. Mais embasado na questão 

cultural e de consumo, o autor ressalta que os dois fatores supracitados auxiliaram 

no desenvolvimento comercial da cinematografia e sua fixação no mercado. Com 

relação a isso, Gunning observa: 

Como uma indústria de entretenimento produzida em massa, com um 
sistema nacional de distribuição em 1909, o comercio cinematográfico 
explorou as redes de estrada de ferro antes percorridas pelos circuitos de 
vaudeville e trens de circos. Os primeiros gêneros do cinema, em especial 
aquelas formas aparentemente diversas como documentários de viagens e 
filmes de truques, visualizaram uma experiência moderna de alteração 
rápida, pela apresentação de visões estrangeiras, de locações remotas, ou 
pela criação, por meio da fotografia trucada, de uma sucessão de 
transformações que deslocavam a identidade estável de objetos e atores.4 

 

                                            
3 GUNNING, Tom; “O retrato do corpo humano: a fotografia os detetives e os primórdios do cinema” 
in CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. “O Cinema e a Invenção da vida moderna”, São Paulo, 
Cosac e Naify, 2004, p.39 
4 Ibid; p. 41 
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 Ora, nesse ponto vemos o contexto e o cenário da época se entrelaçando 

com o cinema. Desde a primeira exibição de filme pelos irmãos Lumière notamos um 

crescente interesse pelo público em consumir o espetáculo que acabara de ser 

trazido para o cotidiano. No mesmo fluxo a indústria via no cinema um atrativo 

potencial de venda e arrecadação de lucros. Com o passar dos anos dos primeiros 

filmes o cinema teve uma decrescente linha na perspectiva de lucros, e então era 

necessário procurar soluções para que o produto (cinema) voltasse a gerar o grande 

consumo pelo público, nesse sentido o modo de produção teve de ser modificado. 

 Outro historiador a descrever um conceito sobre modernidade é Jonathan 

Crary – professor do Departamento de História da Arte da Universidade de 

Colúmbia, em Nova York. Para ele as transformações de meados do século XVIII e 

decorrente durante o século XIX estão alheias ao progresso e o desenvolvimento 

crescente. Crary afirma que o período de avanços decorrentes pelo século XIX, 

como Eric Hobsbawm definiu, foi de mudanças não só nos campos tecnológicos e 

econômicos, mas também no âmbito dos conhecimentos, da racionalização, o que 

interfere diretamente nos conceitos e formas de interpretação da visão da sociedade 

moderna. Para ele, o período foi embebido da necessidade de criar alternativas de 

produção e consumo. O autor afirma que o modernismo é a resposta do capitalismo, 

que exige que tudo que seja produzido, em termos culturais, por exemplo, possa ser 

maleável para acalentar o alto consumo. 

O observador, como sujeito humano, não é exterior a esse processo, 
mas imanente a ele. Ao longo do século XIX, o observador teve de operar 
cada vez mais em espaços urbanos fragmentados e desconhecidos, nos 
deslocamentos perceptivos e temporais das viagens de trem, do telégrafo, 
da produção industrial e dos fluxos da informação tipográfica e visual. A 
identidade discursiva do observador, como objeto de reflexão filosófica e de 
estudo empírico, passou por uma renovação igualmente drástica.5 

 
Nesse sentido, o autor constrói seu argumento não sobre a modernidade em 

si, mas como ela age de forma a interferir na percepção do observador, seja por 

meio de comunicação visual, cultural ou artística. Essa forma de análise nos é 

interessante, pois não se trata exclusivamente de como o homem moderno enxerga 

o modernismo – e nisso incluímos o cinema-, mas como ele consome o que é 

produzido para se observar.  

                                            
5 CRARY, Jonathan. “Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX. Rio de Janeiro. 
Contraponto, 2012. p. 20 
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A modernidade, para Crary, veio como um meio de domesticar a atividade do 

olho, adestrando-o para que não se distraia e para “elevar sua produtividade”6. 

Desta forma, o capitalismo faminto que vinha engolindo os meios de produção, 

encontra uma nova forma de criar consumidores que sempre estavam dispostos a 

dar o retorno econômico. O surgimento do cinema foi mais uma armadilha. Sabemos 

que no início, as produções cinematográficas não tinham como objetivo principal fins 

lucrativos megalomaníacos, mas o cenário que surgia ao redor desse espetáculo se 

aproveitou da rápida resposta positiva do observador, foi questão de tempo para que 

isso fosse também manipulado.  

O autor descreve que essas mudanças podem ser simultaneamente, 

transformações e um estado de crise, segundo ele, o capital enfraquecia a 

estruturação da percepção e que esses problemas foram decorrentes da saturação 

dos principais campos de formação social, assim como nas áreas urbanas, 

psíquicas e industriais7. 

 Crary argumenta que a modernidade foi algo transformador, assim como 

Gunning descreveu, e aponta de modo analítico e crítico para os problemas que isso 

poderia causar no cotidiano das pessoas nos grandes centros mais afetados pela 

modernização. 

 Além de observarmos a resposta do observador atento do século XIX, 

podemos discutir sobre as conseqüências que a modernidade trouxe. O autor Ben 

Singer analisa a situação e o ambiente da mudança de século do XVIII para o XIX 

definindo que: 

[...] Como um conceito cognitivo, a modernidade aponta para o 
surgimento da racionalidade instrumental como a moldura intelectual por 
meio da qual o mundo é percebido e construído [...]8 

 

 Singer alerta que as grandes mudanças podem ocasionar algum desconforto 

por parte de quem as recebe, no caso, a sociedade, e esta pode responder ao caos 

tecnológico e social de maneira adversa. O autor aponta as causas de a sociedade 

                                            
6 Ibid. p.32 
7 CRARY, Jonathan. “A visão que se desprende: Manet e o observador atento no fim do século XIX” 
apud CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. “O Cinema e a Invenção da vida moderna”, São 
Paulo, Cosac e Naify, 2004, p.83 
 
8 SINGER, Bem. “Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popula”r apud 
CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. “O Cinema e a Invenção da vida moderna”, São Paulo, 
Cosac e Naify, 2004, p.115 
 



17 
 

ser afetada pelo pacote incontrolável de mudanças, que estava presente na 

“industrialização, urbanização e crescimento populacional rápido; proliferação de 

novas tecnologias e meios de transporte; saturação do capitalismo avançado e 

explosão de uma cultura de consumo de massa”9. 

 O autor analisa a situação em que se encontravam as grandes cidades que 

se tornaram demasiadamente movimentadas, muito por conta do aumento da 

população (como no caso dos EUA que quadruplicou a população em 40 anos). As 

atividades de comercio se expandiram assim como o caos que se tornaram as ruas, 

com o avanço dos meios de transporte. As mudanças relacionadas ao trabalho 

deixaram muitas pessoas confusas com relação as suas funções, pois suas tarefas 

foram simplificadas e a carga horária diminuída.  

 Singer relata que os jornais da época acompanhavam as mudanças na 

sociedade, além da informar as pessoas, criticavam e alertavam para os perigos que 

a modernidade trazia. Um dos perigos que os jornais apontavam era o tráfego no 

trânsito, relativamente novo para o ambiente com o crescente número de 

automóveis produzidos. Os cartazes nos jornais demonstravam o perigo de se andar 

na rua com pessoas sem habilitação na direção dos carros, e alguns deles traziam o 

estranhamento de se ter mulheres nas ruas, e em alguns momentos elas apareciam 

dirigindo, criando a imagem estigmatizada que vemos até hoje que mulher não dirige 

bem. 

 Além desses alertas para o trânsito perigoso nas cidades, Singer analisa 

outros medos criados pelos jornais a fim de criticar as mudanças que surgiram na 

época. Um deles eram os acidentes que as novas máquinas nas indústrias poderiam 

ocasionar e no caso de alguns anúncios até mesmo mortes terríveis eram o tema 

principal. Membros que são engolidos por engrenagens e correias e operários que 

são arremessados de um lado para o outro até a morte assustavam aqueles que 

estavam aprendendo a desempenhar suas funções antigas com mais facilidade, 

operando uma máquina que faz o trabalho “pesado”. 

 As moradias populares também foram lembradas por Singer em sua análise 

sobre como os jornais transmitiam para a sociedade as mudanças que chegavam. 

Sejam mortes por acidentes ou mistérios proferidos pelos jornais, as populações de 

grandes cidades como Nova Iorque, alertavam para as novas moradias construídas 

                                            
9 Idem p.115 
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em padrões novos. Alguns cartazes relatavam “ataques brutais de vizinhos 

enlouquecidos e mortes que envolviam novas facetas da arquitetura das 

habitações”10. Ainda existe o caso de um encarte no jornal trazer a notícia da morte 

de uma criança atingida por um objeto de metal enquanto brincava no quintal, vindo 

de um destino desconhecido, criando um mistério e assim alertando que a morte no 

mundo moderno pode vir de qualquer lugar. 

 Ben Singer ressalta também a imagem criada pelos jornais sensacionalistas 

do medo de cair de grandes alturas. A modernização trouxe consigo uma mudança 

arquitetônica grande nos grandes centros urbanos, a construção de prédios cada 

vez maiores era uma grande saída para os problemas de moradias, ocasionado pelo 

aumento populacional. Alem de prédios residenciais, o comercio era bastante 

favorecido pelo aumento de possibilidades de estabelecimentos para vender suas 

mercadorias. Interessante ressaltar que o que os jornais traziam com relação a esse 

assunto, é que a maioria das mortes e lesões ocasionados por quedas de grandes 

alturas, quando não por suicídio, se dava por acidentes de trabalho, voltando na 

crítica a industrialização e as novas condições de trabalho dos operários. 

 Portanto, o que Ben Singer nos transmite é que os riscos dos jornais 

sensacionalistas são resultado das grandes transformações da virada do século. 

Sobre isso, Singer afirma: 

A preocupação da imprensa ilustrada com os riscos cotidianos refletia as 
ansiedades de uma sociedade que ainda não havia se adaptado por 
completo à modernidade urbana. Havíamos tido um século para nos 
acostumar à vida moderna. Mas na virada do século a metrópole ainda era 
percebida como opressiva, estranha e traumática.11 

 
 O autor aponta que o ambiente tumultuado na sociedade causado pela 

modernidade é proporcional ao crescimento comercial do entretenimento. Nesse 

ponto, analisando as definições de Ben Singer, incluímos o cinema no sentido de 

que, apesar de sempre os espetáculos de fantasmagoria atrair um grande público, o 

cinema surgiu como atração sobretudo para o público proletário, servia para divertir 

e entreter pessoas que gostariam de se desligar de suas duras realidades, “a 

modernidade inaugurou um comércio de choques sensoriais”12. 

                                            
10 Ibid. p.130 
11 Ibid. p.133 
12 Idem.133 
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O início do cinema culminou com esta tendência de sensações vividas e 
intensas. Desde muito cedo, os filmes gravitaram em torno de uma “estética 
do espanto”, tanto em relação à forma quanto ao conteúdo.13 

 
 Devemos focar agora no papel do cinema dentro do contexto social do fim do 

século XIX. Segundo o autor, o cinema acompanhou a velocidade e a voracidade da 

modernidade e se transformou em diversos momentos desde sua primeira exibição, 

e em muitos momentos, a velocidade com que o cinema caminhava, refletia nos 

“choques e intensidades sensoriais da vida moderna”14. Vale ressaltar que os 

teóricos da época identificavam que o cinema era a representação fiel das 

transformações sociais e principalmente tecnológicas da vida metropolitana dos 

grandes centros. 

 Portanto, ao analisarmos os estudos feitos pelos autores citados 

anteriormente, identificamos que o surgimento do cinema no final do século XVIII foi 

algo relativamente esperado pela sociedade, que estava familiarizada com projeções 

e representações do gênero, mas o mérito dessa questão será trabalhada 

posteriormente. Nesse momento nos é interessante deixar claro que o cinema surge 

em um ambiente previamente preparado, não só no sentido do espetáculo, mas 

também tecnológico e é constantemente acompanhado pela velocidade das 

evoluções tecnológicas e sensoriais. 

A grande dificuldade do cinema, no entanto, era de acompanhar o ritmo 

frenético da modernidade e também suprir o apetite voraz por entretenimento que a 

sociedade pedia. Por isso, o espetáculo cinematográfico sofreu diversas 

transformações em seus modos de produções e objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
13 Ibid. p.136 
14 Ibid. p.137 
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CAPITULO 2: CINEMA, HISTÓRIA E MEMÓRIA DO PRIMEIRO CINEMA 

 

 O cinema e a História andam lado a lado há muito tempo, e em muitas 

oportunidades um se inseriu ao outro.  Podemos analisar está relação com base no 

raciocínio do historiador Antônio Costa, que esquematiza seu pensamento dividindo-

o em três partes: A história do cinema, a qual a historiografia se concentra em 

analisar o que se insere no objeto – cinema – a partir de 1895; a história no cinema, 

enquanto documentação histórica e que podem vir a ser fonte de análise 

representativa de determinado período, acontecimento e contexto; e o cinema na 

história, talvez a mais complexa, que se trata de como o espetáculo transita e 

influencia a história, como por exemplo, em questões sociais, culturais e políticas.  

O aspecto que nos interessa neste trabalho, principalmente, se insere nas 

discussões sobre história do cinema, e neste caso especificamente, sobre os 

primeiros anos do cinema, como conhecemos hoje. Esse tipo de discussão, segundo 

o autor é o que para o historiador torna-se uma atração de pesquisa. Acerca desse 

interesse dos historiadores e das dificuldades e deveres encontrados durante o 

trabalho, Costa afirma: 

O historiador, para construir seu discurso, necessita de muitas 
informações frequentemente difíceis de obter, sobretudo para as primeiras 
décadas, quando o cinema ainda não tinha uma legitimidade cultural. Como 
qualquer outro historiador, ele se servirá de fontes escritas (manuscritas e 
impressas) e orais: cada uma destas fontes será submetida ao crivo da 
crítica histórica e confrontada com aqueles que, para o historiador do 
cinema, são as fontes mais importantes – os filmes.15 

 
Portanto, essa relação de cinema e história é largamente equipada com 

possibilidades de análises, dispondo-se como fonte para pesquisas e, sobretudo, 

transformando-se em ferramentas para compreensão tanto do cinema, como da 

história, seja adequando determinados fatos e acontecimentos em seu espetáculo 

cinematográfico ou atuante na construção do imaginário coletivo de uma 

determinada sociedade. 

Neste trabalho pretendemos traçar uma relação entre cinema e História, 

adequando à argumentação deste debate a análise do filme “A invenção de Hugo 

Cabret” (2011) de Martin Scorsese. O filme trabalha, essencialmente, com o resgate 

a memória do cineasta Georges Méliès, que viu seus trabalhos se perdendo, 

juntamente com o Primeiro Cinema.  

                                            
15 COSTA, Antonio. Compreender o cinema. Rio de Janeiro: Globo, 1987. p 32 
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 Neste capítulo traçaremos uma linha de raciocínio introdutória sobre a historia 

do cinema e, sobretudo, sobre o Primeiro Cinema, em seguida analisaremos o filme 

em relação ao mundo representado, a diegese, além do contexto de produção para 

compreender as idéias propostas dessa super-produção hollywoodiana que enfoca 

os primórdios do cinema.  

Para muitos o cinema se deu início no momento que os irmãos Lumière 

trouxeram para uma sala escura com uma grande tela, uma imensa locomotiva, 

assustando todos que lá estavam. Era algo relativamente novo para alguns 

espectadores que sentiam uma enorme estranheza de presenciar um movimento de 

sombra sobre uma tela. O historiador Tom Gunning em seu texto “Fotografias 

animadas, contos do esquecido futuro do cinema” para o livro O Cinema no século 

(1996), analisa a descrição de Máximo Gorky –escritor romancista do século XIX- ao 

experimentar da obra dos Lumière. Dizia Gorky: 

É aterrorizante ver esse movimento cinza de sombras cinzentas, 
mudas e silenciosas. Será que isto não é já uma sugestão da vida no 
futuro? Diga o que quiser, mas isto é irritante.16 

 

A questão levantada por Máximo Gorky é mais complexa do que parece. 

David Oubiña, pesquisador argentino, em seu livro “Una juguetería filosófica: Cine, 

cronofotografia y arte digital” nos descreve que as sensações dele, e da maioria dos 

espectadores, não era simplesmente o medo de ser atingido pela locomotiva, a 

experiência com imagens em movimento não era tão estranha como algumas teorias 

defendem. Esse contato com esse tipo de representação imagética  se deu início no 

fim do século XVIII, como discutiremos adiante, com fantasmagoria. O que mais 

assustava e perturbava ele era o fato de estar presente diante da sombra do real, 

aquilo que existe, mas não está presente naquele momento, sendo o espectro do 

que foi documentado.  

[...] para Gorky es un fenômeno diferente. Sobre todo porque aqui no se 
trata de imágenes irreales que parecen verdaderas gracias a una tramoya 
escénica; lo que el proyector de cine muestra existió en la realidad antes de 
serle arrebatado. Al escritor lo perturba el usufructo escandaloso que la 
máquina hace de las personas y las cosas para condernalas a un mundo de 
pesadilla. Curiosamente, lo que le llama la atención no es la precisa 
reproducción de los movimentos sino el carácter espectral de las figuras.17 

 

                                            
16 GUNNING, Tom. “Fotografias animadas”: contos do esquecido futuro do cinema. apud : XAVIER, 
Ismail (org.). O cinema no século. Rio de Janeiro : Imago, 1996. P 22 
17 OUBIÑA, David. Una juguetería filosófica: Cine, cronofotografia y arte digital. Buenos Aires: 
Manatial, 2009. 



22 
 

Assim como Oubiña, Tom Gunning também tinha plena consciência o que 

Gorky queria expressar. Gunning ressalta para o risco que se tem em criar mitos 

sobre a primeira projeção dos irmãos Lumière, desta forma, ao entender os 

sentimentos presentes naquele momento, temos condições de discutir o impacto e 

as conseqüências dessa apresentação. 

Mas a antes de entrarmos no universo que deu início a comercialização e a 

industrialização do cinema, devemos olhar atentamente para um passado mais 

distante e identificar as raízes que ajudaram a entroncar o que conhecemos hoje por 

cinema. 

 

2.1 ANTES DO ESPETÁCULO CINEMATOGRÁFICO 

 

Laurent Mannoni, colecionador e pesquisador francês, produziu uma 

importante pesquisa sobre os primórdios do cinema em seu livro A grande Arte da 

Luz e da Sombra – Arqueologia do cinema. Sua obra descreve uma análise geral 

sobre os elementos anteriores que resultaram na invenção do cinematógrafo, 

mostrado ao público primeiramente pelos irmãos Lumière. Mannoni, responsável 

pela coleção de artefatos da Cinémathèque Française, em Paris, inicia relatando que 

a idéia de projeção de imagens foi primeiramente desenvolvida por Aristóteles, com 

sua teoria sobre a incidência do sol por um orifício na parede. A partir daí, como 

explica o autor, as teorias seguintes foram modificadas e adequadas por estudiosos 

e cientistas da idade média, como o monge inglês Roger Bacon, no século XIII, que 

acrescenta à teoria aristotélica a projeção sobre uma superfície plana, muito usada 

para observar eclipses solares. A este invento deu-se o nome de câmara escura. Já 

no século XVI, o cientista italiano, Gerolamo Cardamo, segue a linha de estudos 

sobre as projeções, e adiciona o uso de uma lente biconvexa para aperfeiçoar a 

qualidade e nitidez da imagem.  Após muito se observar acerca da incidência da luz, 

os estudiosos medievais, como Bacon, notaram que a trajetória da luz descreve uma 

forma cilíndrica, podendo ser projetada por qualquer tipo de abertura. 

Após analisar fisicamente o surgimento de teorias de projeção, Mannoni 

trabalha com as diferentes formas de se projetar luz e imagem, com aparelhos 

desenvolvidos durante a idade média, até passarem por transformações e 

adequações e resultarem nos cinematógrafos do final do século XIX. O autor afirma 

que até os séculos XVIII e XIX, acreditava-se que a invenção da câmara escura foi 



23 
 

feita pelo físico italiano Giovanni Battista della Porta (1540-1615). Mannoni adverte 

que essa definição é errada, pelo fato do físico ter-se apropriado de estudos feitos 

por Nollet, Diderot e D’Alembert. Apesar de errônea a definição da invenção da 

câmara escura, deve-se considerar os estudos de Della Porta, em uma de suas 

análises notamos a intenção final proposta pelo físico: 

[...] Coloque diante da câmara onde deseja representar tais coisas 
alguma planície espaçosa onde o sol possa brilhar livremente. Nessa 
planície colocará árvores enfileiradas, também bosques, montanhas, 
rios e animais, verdadeiros ou feitos com arte, de madeira ou de 
qualquer outro material. Deve fazer entrar crianças pequenas, como 
temos o hábito de as levar quando se representam comédias; e deve 
confeccionar lobos, ursos, rinocerontes, elefantes, leões e quaisquer 
outras criaturas que lhe agradar[...]18 

 
Deste fragmento podemos observar justamente uma das primeiras 

características que se adequará ao cinema séculos depois: a liberdade da criação, 

de manipular a imagem e mostrar ao público o que quiser, de produzir efeitos para 

encantar, assustar, informar ou entreter quem está observando a projeção. 

Mannoni observa que Della Porta inconscientemente trabalhou uma teoria 

que aproximadamente dois séculos depois resultaria na forma mais próxima do que 

conhecemos como cinematógrafo. No século XVII surgiu a lanterna mágica, 

desenvolvida e aperfeiçoada pelo inventor holandês Christiaan Huygens, que se 

aproximava da câmara escura desenvolvida durante toda a idade média, mas com 

um detalhe crucial: a possibilidade de movimentar as imagens. 

Sobre isso, o autor descreve: 

Trata-se de uma caixa óptica de madeira, folha de ferro, cobre ou 
cartão, de forma cúbica, esférica ou cilíndrica, que projeta sobre uma 
tela branca (tecido, parede caiada ou mesmo couro branco, no século 
XVIII), numa sala escurecida, imagens pintadas sobre uma placa de 
vidro. Diabruras, cenas grotescas, eróticas, escatológicas, religiosas, 
históricas, científicas, políticas, satíricas: todos os assuntos foram 
abordados. A imagem é “fixa” ou “animada”, pois a placa comporta 
um sistema mecânico que permite dar movimento ao assunto 
representado.19 

 
 A possibilidade de animação das imagens projetadas fez com que Huygens 

difundisse seu aparelho pela Europa, ele a fabricava e à vendia. A mecânica de 

movimentação se dava pela justaposição de placas de vidro, como por exemplo a 

animação que Huygens produziu que consistia em um esqueleto retirando sua 
                                            
18PORTA,  John Baptista, Natural Magick (Londres: Thomas Young & Samuel Speed, 1658), pp. 364-
365. apud MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema, São Paulo: 
Editora SENAC São Paulo: UNESP, 2003. p. 36 
19 MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema, São Paulo: Editora 
SENAC São Paulo: UNESP, 2003. p. 58 
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cabeça e recolocando-a no lugar: “Uma, fixa, representa o esqueleto sem crânio e 

sem braço direito, por exemplo; na outra, móvel, desenhou apenas o braço direito e 

o crânio”20. Dessa forma, com a velocidade, o esqueleto descrevia sua própria 

decapitação, recolocando o crânio no lugar a medida que as placas se 

sobrepunham. 

 No final do século XVIII, segundo Mannoni, surge a fantasmagoria, 

conseqüência da difusão da lanterna mágica e as funções que podia desenvolver. 

Consistia em espetáculos, cujo projetor (lanterna mágica) não poderia ser vista pelo 

público, que tinha como objetivo assustar e aterrorizar as pessoas com cenas 

macabras e diabólicas.  

 Os espetáculos de fantasmagoria, segundo o autor, surgiram juntamente a 

grandes obras de literatura gótica e muitas projeções eram inspiradas em livros. 

Detinham de efeitos especiais e sonoros para dar maior realidade ao que se queria 

mostrar.  O mágico professor de Física Henri Decremps, por volta de 1784, descreve 

em seu livro La magie blanche dévoilée uma série de relatos sobre esses 

espetáculos, elucidando pesquisas posteriores sobre o que acontecia nas salas de 

projeções: 

O véu que recobre as recreações físicas e o espanto que 
produziram algumas vezes em certos espíritos fizeram que fossem 
vistas como uma espécie de magia, quando não passam de uma teia 
de sutilezas...  
A obscura catacrese [ou metáfora] torna-se um dever 
Por meio do qual são vistos mil objetos confusos,  
Aos leitores surpresos, um quadro magnífico,  
Como se o mostrássemos [com] a lanterna mágica.21 
 

 Essa análise sobre a obra de Laurent Mannoni se deu necessária para melhor 

compreendermos os caminhos que nos levam à 1895 na primeira projeção dos 

irmãos Lumière. Conseguimos entender que desde a primeira percepção sobre a 

incidência da luz do sol por um orifício em uma parede – com a descoberta da 

câmara escura, até os usos da lanterna mágica – a manipulação da luz, sombra e 

imagem causou uma atração geral de quem a produzia com também a de quem a 

consumia. Podemos definir que a lanterna mágica do século XVII, portátil, compacta 

e que produzia algo nítido e versátil ao movimento, aproxima-se dos cinematógrafos 

do fim do século XIX. Já os espetáculos de fantasmagoria, do século XVIII, 

                                            
20Ibid.; p. 63 
21 DECREMPS, Henri, La magie blanche dévoilée, (Paris: Langlois, Tiger & Decremps, 1784), pp. 
105-107 apud MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema, São 
Paulo: Editora SENAC São Paulo: UNESP, 2003. p.153 
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estimulavam a criatividade de quem projetava as imagens pela lanterna mágica, 

possibilitavam que o espectador se desconectasse da realidade e se envolvesse 

com um espetáculo de imagens e sons produzidos com um objetivo definido, assim 

como quando o cinema surgiu, espantando e maravilhando quem assistia. Portanto, 

com a evolução técnica e mecânica, das lanternas mágicas aos cinematógrafos, e 

transição ideológica da fantasmagoria ao cinema, traçamos enfim o atalho entre a 

pré-história do cinema e seu início propriamente dito. 

 

2.2 OS PRIMEIROS PASSOS DO CINEMA 

Desde a demonstração dos irmãos Lumière, num intervalo de 

aproximadamente 14 anos, o cinema tomou outra forma. Tornou-se mais comercial e 

industrial, os cinematógrafos começaram a ser produzidos em grandes escalas e 

comercializados para pessoas que, ao assistirem filmes como dos irmãos Lumière, 

tinham a vontade de produzir seus próprios filmes e entrar no ramo comercial do 

espetáculo. Flavia Cesarino Costa, historiadora brasileira sobre Primeiro Cinema, em 

seu livro “O Primeiro cinema – Espetáculo, Narração, Domesticação’’, explana 

acerca de questões relacionadas aos primeiros passos do cinema e nos mostra que 

o seu surgimento era algo esperado e consequente na virada do século. No sentido 

que as revoluções industriais e o desenvolvimento de novas tecnologias pelo mundo 

incentivaram a organização de diversas feiras e mostras nas quais inventores se 

reuniam para mostrar e vender produtos. Neste contexto se inseria os 

cinematógrafos, o início de uma industria cinematográfica e a percepção de que o 

cinema poderia render um novo mercado comercialmente amplo, rendendo lucros 

financeiros. 

Os primeiros filmes apareceram em 1895. Começaram a ser 
exibidos em feiras, circos, teatros de ilusionismo, parques de 
diversões, cafés e em todos os lugares que houvesse espetáculos de 
variedades. Mas o principal local de exibição de filmes eram as 
vaudeviles. Os vaudeviles tinham surgido a partir de tetros de 
variedades- com conotações exclusivamente eróticas- que, em geral 
funcionavam anexos aos chamados “salões de curiosidades” [...]22 

 
 O principal atrativo desses novos filmes eram as coisas incomuns, que à 

época causavam estranhamento tal como mulheres barbadas e os anões dos circos 

e freakshows. Além dos filmes relacionados ao excepcional, os primeiros filmes 

                                            
22  COSTA, Flávia Cesarino. O Primeiro Cinema: Espetáculo, narração, domesticação, Rio de Janeiro: 
Azougue. Editorial, 2005. p.40 
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também demonstravam uma tendência de expressão da realidade, atingindo um 

caráter documental, o caso da locomotiva dos irmãos Lumière mostrando 

simplesmente um trem chagando a uma estação.  

Na verdade, este era o principal caminho pelo qual o cinema se 
expandia nos seus primeiros anos. As feiras universais deste período 
funcionaram como um mostruário espetacular das maravilhas 
tecnológicas que o novo século prometia. Mas, como afirma Toulet, 
embora se tenham oferecido muitos usos para o cinema, ele não era 
visto como uma atividade promissora. O cinema permanecia ainda 
alguns anos como atividade marginal e acessória. Durante esse 
período, os filmes produzidos para o cinema tinham de fato este 
caráter de espetáculo popular e, ao contrário dos panoramas, não 
eram vistos como diversões sofisticadas, nem encarados como 
formas narrativas construídas segundo o modelo das artes nobres da 
época.23 

 
O Primeiro Cinema apresentava uma diversidade de temáticas, conforme já 

exemplificado, e essa era uma característica que variava de acordo com as idéias 

dos produtores.  Ao explicar os temas das produções cinematográficas do período, 

Cesarino afirma que “a maioria delas se resumia a métodos de ilusionismo utilizando 

imagens, fotográficas ou não, para simular viagens no tempo e no espaço”24 sendo 

que o objetivo principal desses filmes era “maravilhar o espectador”25 

Cesarino defende a separação no modo de produção, comercialização e 

consumo dos filmes em determinados intervalos de tempo, ou seja, defende, assim 

como outros historiadores de cinema como André Gaudreault e Tom Gunning, que 

após 1908 o cinema adotou maior objetivo comercial. A autora expõe que o termo 

“Primeiro Cinema”, alem de surgir para delimitar o período de produção de 1895 à 

1908, de filmes com características aqui já supracitados, para também adequar 

melhor a nomenclatura desse período. Anteriormente, descreve a autora, o período 

era intitulado de early films (primeiros filmes), havia também os termos ‘cinema 

primitivo’, ‘cinema dos inícios’ e ‘cinema das origens’. O cuidado para não 

determinar um termo pejorativo ao período – como em ‘primitivo’ que possui uma 

conotação de ‘pouco desenvolvido’ – levou a autora a olhar com atenção para o 

termo de André Gaudreault que definia como ‘cinéma des prémiers temps’ (cinema 

dos primeiros tempos). Entretanto, Cesarino teve que dispor de cuidado para 

interpretar e redefinir um período, cuja nomenclatura lhe foi atribuída por uma 

                                            
23 Ibid.;p.29 
24 Ibid.;p.25 
25Ibid.;p.27 
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historiografia posterior ao período. Cesarino adequou o termo de Gaudreault para 

‘primeiro cinema’ justificando que: 

O problema com o termo de Gaudreault é que ele foi criado na 
tentativa de construir uma teoria dos processos narrativos do cinema, 
e nossa preocupação é descrever este primeiro cinema de um ponto 
de vista não apenas semiótico, mas também histórico.26 

 
2.3 A HISTORIOGRAFIA SOBRE O PRIMEIRO CINEMA 

Neste momento é importante ressaltar as questões da historiografia referente 

a esse período. A autora Flavia Cesarino Costa é de fundamental relevância nesta 

pesquisa, no sentido de que é uma das únicas pesquisadoras brasileiras a trabalhar 

com o tema. Em seu capítulo Espetáculo, narração: algumas características do 

primeiro cinema do livro O Primeiro Cinema trabalha justamente com o diálogo de 

três historiadores para embasar os argumentos não só referentes ao primeiro 

cinema e seu papel na história do cinema, mas também os estopins e grandes 

fatores determinantes para a passagem pra narratividade. Cesarino expõe os 

raciocínios de três pesquisadores (Noel Burch, Andre Gaudreault e Tom Gunning) 

sobre a definição do primeiro cinema.  

  Nas palavras da autora, para Noel Burch:  

Se ao cabo de vinte ou trinta anos de cinema emergiu um Modo 
de Representação Institucional, é preciso que nos perguntemos sobre 
o estatuto do primeiro período, antes do início dessa emergência. 
Trata-se simplesmente de uma época de transição (...)? Ou se trata 
de um modo de representação primitivo, da mesma maneira que 
existe um MRI, de um sistema estável, com sua própria lógica e sua 
própria durabilidade? Minha resposta é clara: acontecem as duas 
coisas ao mesmo tempo. Na minha opinião, existe um MRP autêntico, 
legível nos filmes (...), com determinados traços característicos, 
capazes de um certo desenvolvimento, mas que foi, seguramente, 
muito mais pobre que o MRI (...). Sua lenta erosão começa a partir de 
1906, por causa de uma concepção de decoupage nascida em filmes 
primitivos diferentes, mais experimentais; que coexiste com o sistema 
puro. (...) Alguns filmes alteram o equilíbrio primitivo mediante a 
introdução de certos procedimentos concretos que representam as 
aspirações da linearidade, da centralização.27 

 
Para André Gaudreault: 

É preciso distinguir pelo menos três períodos essenciais na 
formação do modo de representação fílmica que iria se impor 
futuramente: a) o período do filme de um único plano: apenas 
filmagem; b) o período do filme de vários planos não contínuos: 
filmagem e montagem, mas sem que a primeira seja efetuada, de 
maneira realmente orgânica, em função da segunda; c) o período do 

                                            
26 Ibid.;p.35 
27 BURCH, Noel, El tragaluz Del infinito, Madrid, Catedra, 1987, p. 193-194 in COSTA, Flávia 
Cesarino. O Primeiro Cinema: Espetáculo, narração, domesticação, Rio de Janeiro: Azougue. 
Editorial, 2005 p.109 
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filme de vários planos contínuos: filmagem em função da montagem. 
É difícil datar fenômenos que se encavalam e se entrecruzam, ainda 
mais porque estes diversos períodos não foram instaurados por 
decreto... Aliás, estes períodos se interpenetram tanto que seria 
talvez preferível vê-los mais como diferentes modos concorrentes de 
prática fílmica (sobretudo os dois primeiros) do que como períodos.28 

 
E finalmente para Tom Gunning: 

Não há um primeiro cinema único, homogêneo. O primeiro cinema 
não pode simplesmente ser entendido como o exótico e 
negligenciado Outro do cinema clássico. Em vez de uma clara 
oposição, o que os estudos recentes sobre o primeiro cinema revelam 
é um conjunto de especificidades, que pedem para ser consideradas 
dentro de seu próprio contexto e não simplesmente em contraste com 
normas práticas posteriores. (...) Se o estudo do primeiro cinema 
descobriu diferenças, isso se deu em parte porque descobriu 
transformações. Enquanto o modelo hollywoodiano clássico mostra-
nos um alto grau de estabilidade, pelo menos na era sonora, o 
período da emergência do cinema até a Primeira Guerra nos 
impressiona como fluxo heraclitano.29 

 
Durante todo o raciocínio de Cesarino, e o nosso próprio neste trabalho, 

notamos que existe uma co-relação e uma interpelação dessas teorias, 

principalmente as de Gaudreault e Gunning. Podemos tomar como exemplo as 

definições básicas de cada um desses autores, Gaudreault, por exemplo, defende a 

teoria do “regime de mostração” que se opõe ao que surgiu a posteriori no 

surgimento mais forte da narratividade no cinema. Essa teoria seria a de que o 

produtor, sobretudo, seria um organizador de encenações reais, pensamento que, 

segundo Cesarino, se encaixa não somente no inicio do cinema, mas também no 

seu desenlace posterior. Já Tom Gunning é defensor do seu famoso cinema das 

atrações onde a produção cinematográfica deste determinado período estava 

disposta a apresentar pouca narratividade, ou até mesmo nenhuma. 

Neste sentido não notamos um distanciamento muito grande nos 

pensamentos dos dois autores, até mesmo pelo fato de terem desenvolvido suas 

teorias apoiando-se um ao outro, mas é importante frisarmos que existem sim 

diferenças entre as propostas apesar de o objetivo ser comum: chegar a uma 

conclusão sobre papel do primeiro cinema na história do cinema e entender como 

ele se transformou até chegar a transição para um cinema de narratividade. 

                                            
28 GAUDREAULT, André, Du litteraire au filmique: système du récit, Paris, Méridiens Klincksieck, 
1989, p.19-20 apud COSTA, Flávia Cesarino. O Primeiro Cinema: Espetáculo, narração, 
domesticação, Rio de Janeiro: Azougue. Editorial, 2005 p.110 
29 GUNNING, Tom, “Enigmas, Understanding, and Further Questions: Early Cinema Research in its 
Second Decade Since Brighton”, Persistence of Vision, The Journal of the Film Faculty of the City 
University of New York, Number 9, 1991, New York, p.6 apud COSTA, Flávia Cesarino. O Primeiro 
Cinema: Espetáculo, narração, domesticação, Rio de Janeiro: Azogue. Editorial, 2005 p. 110 
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2.4 DO PRIMEIRO CINEMA AO DE NARRATIVIDADE 

O Primeiro Cinema para a autora sofre um processo de transformação, e 

essas mudanças são visíveis também para quem analisa dois determinados 

períodos. A partir de 1908 o cinema toma outro rumo, logicamente auxiliado pela 

constante linha evolutiva da tecnologia que permitia maior “qualidade das 

películas”30 e mais possibilidades técnicas e facilitavam as produções. No entanto, o 

principal diferencial desses dois intervalos de tempo inseridos na história do cinema 

é a passagem para um cinema narrativo, “na rápida transição de uma atividade 

artesanal e quase circense, para uma estrutura industrial de produção e consumo”31 

de filmes mais longos e com uma história mais linearmente elaborada e definida . 

Cesarino argumenta sobre a sensação em assistir os primeiros filmes e notar que as 

coisas intrínsecas neles hoje já não existem no cinema ou não fazem mais sentido, 

para ela, os primeiros filmes eram irreverentes e anárquicos, passavam uma 

sensação mais forte de catástofres, como a morte, quando ela se fazia presente nos 

filmes. E á medida que a narratividade se torna presente com o passar dos anos, 

nos deparamos com um choque que, por vezes, passa despercebido:  

 

O curioso, e é isso que nos interessa, é que esta sensação 
desaparece à medida  que vemos filmes mais recentes, isto é, à 
medida que os filmes vão se tornando narrativos. Um filme dos anos 
1930 tem provavelmente tantos mortos quanto um filme do início do 
século, mas no primeiro caso nós facilmente nos esquecemos disso. 
Talvez seja uma certa mágica pacificadora da narrativa. Não é à toa 
que os grupos reformadores dos anos 1910, nos Estados Unidos, 
atacavam no cinema exatamente suas formas não narrativas, que, 
para eles, estimulavam um nervosismo insalubre, já que nos eventos 
mostrados não tinham uma conexão real entre si e poderiam gerar 
uma espécie de intranqüilidade explosiva. O fato é que assistir 
desavisadamente a qualquer filme do primeiro período nos dá hoje 
uma grande sensação de desconforto, de dificuldade de entender 
exatamente o que se passa.32 

 
 Talvez isso se justifique pelo surgimento da Biograph, uma das primeiras 

produtoras de filmes, a qual D.W. Griffith, um dos mais importantes cineastas do 

período, produzia seus filmes. 

 Hoje os argumentos defendidos por Cesarino, e por tantos outros 

historiadores e pesquisadores tem um forte embasamento historiográfico que 

                                            
30 Ibid.;p.35 
31 Ibid.;p.35 
32 Ibid.;p. 33 
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demorou anos para se formar. Tom Gunning, por exemplo, em seu texto Fotografias 

Animadas, contos do esquecido futuro do cinema para o livro O Cinema no Século 

organizado por Ismail Xavier, apresenta justamente com essa dificuldade que se 

teve em identificar as fazes do cinema e entende-las de acordo com cada 

transformação. Gunning raciocina, entre outros assuntos, sobre o centenário do 

cinema, e como se teve dificuldade para definir os caminhos ultrapassados, 

descreve o esquecimento do passado do cinema, como forma de negligencia e 

consequente a isso a perda do material produzido no cinema mudo, debitando isso 

ao que ele chama de “indiferença institucional”33. 

 

A celebração dos cem anos do cinema, como qualquer centenário, 
corre o risco de defender continuidades onde elas não existem e de 
narrativas lineares  de progresso que suprimem os desvios e 
caminhos não trilhados. Centenários tendem a construir 
homogeneidades e legitimar forças dominantes, fornecendo garantias 
que correm contra o potencial dinâmico da pesquisa histórica de 
perturbar supostas genealogias de desfamiliarizar práticas  e 
suposições habituais. Mas se os centenários expressam 
fundamentalmente o júbilo institucional em relação à harmonia dos 
números redondos, eles carregam também uma força 
desestabilizadora, um retorno a origens que são estranhas porque 
têm sido, se não reprimidas, pelo menos submetidas à amnésia.34 

 
 

 Ou seja, notamos que Tom Gunning alerta para o perigo que o centenário do 

cinema pode apresentar. Inconscientemente a data festiva pode apaziguar 

paradigmas e esconder os “nós” com relação ao passado do cinema, mascarando a 

negação do período pré-narratividade e homogeneizando sua história. Não podemos 

deixar de considerar as grandes mudanças que o cinema sofreu antes até de sua 

datação inicial, o desencadeamento de transformações, algumas bastantes sutis, 

formaram o que conhecemos hoje por cinema, hoje, fortemente fixado culturalmente 

e economicamente. 

 

2.5 GEORGES MÉLIÈS E O CINEMA 

Um dos pontos mais importantes desta pesquisa, no entanto, relaciona-se 

com a inserção de Georges Méliès no cinema. Méliès tem tanta importancia para a 

história do cinema quanto os irmãos Lumiére. Aliás, esses cineastas se aproximam 

na mesma medida em que se distanciam: se os Lumiére surpreenderam o mundo 
                                            
33 GUNNING, Tom. “Fotografias animadas”: contos do esquecido futuro do cinema. In. : Xavier, Ismail 
(org.). O cinema no século. Rio de Janeiro : Imago, 1996. P 23 
34 Ibid.;p.23 
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com sua locomotiva e seus filmes realistas e documentais, Méliès extasiou a todos 

na época com sua magia.  

 Seus filmes eram repletos de trucagens, shows de mágicas e fantasias. O 

cineasta queria tornar o fantástico, o surreal, o inimaginável visualmente palpável 

aos olhos dos que não enxergavam as maravilhas que o cinema poderia 

proporcionar, e a partir daí, os olhos para o cinema se transformaram. O cinema de 

Méliès é o que podemos chamar de teatral, essa característica fica evidente ao 

notarmos o uso de uma câmera parada, em um lugar onde poderia haver uma 

platéia e, desta forma, Méliès faz o seu espetáculo voltado para esta câmera. A 

proximidade com espetáculos de teatro e por vezes até de circo, trouxe uma 

reviravolta nas produções da época, pautadas geralmente em filmagens externas 

registrando objetos reais, já o proposto por Méliès era o oposto. Tinha como 

característica encenar planos e quadros em locais fechados como estúdios, com as 

vezes um único enquadramento e planos longos. Era comum Méliès atuar em seus 

filmes, e como tinha certa proximidade com mágica e truques de ilusionismo, 

algumas produções soavam como demonstrações, espetáculos de mágicas onde 

por vezes os espectadores se encontravam com o ator olhando para a câmera: 

Duas características do filme nos interessam agora. Em primeiro 
lugar, a atitude de interpelação do público por parte do mágico. 
Méliès nos faz gestos, pergunta se dá para enxergar a carta de 
baralho que está nos mostrando e demonstra dificuldade em ouvir 
nossa hipotética resposta. Através de seus gestos, ele nos promete 
uma surpresa, antes de iniciar suas incríveis e numerosas 
transformações. Em segundo lugar, interessa-nos o ponto de vista 
fixo sob o qual o filme  nos mostra estas prestidigitações. Durante 
todo o filme, o enquadramento apresenta inúmeras fusões, 
sobreposições e as “paradas para substituição”.35 

 
  Nesse momento, nas obras de Georges Méliès, fica claro a proposta do 

Primeiro Cinema, segundo Cesarino, “espantar, mostrar uma novidade, exibindo 

junto as capacidades mágicas do cinema”36 é o que define mais fortemente as 

produções desse recorte do tempo, o que gradativamente se perde até o surgimento 

de grandes produtoras, como a Biograph. 

 Interessante analisar em caráter técnico como eram feitas as trucagens nos 

filmes de Méliès, trabalho minuciosamente elaborado e utilizado pela falta ou 

limitações de recursos tecnológicos da época, transformando a montagem dos 

                                            
35 COSTA, Flávia Cesarino. O Primeiro Cinema: Espetáculo, narração, domesticação, Rio de Janeiro: 
Azougue. Editorial, 2005.  174 
36 Ibid.;p.174 
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filmes em verdadeiras obras de arte. Para isso, Cesarino nos mostra uma descrição 

de Jacques Malthête acerca da forma que o cineasta montava seus filmes 

transformando planos e quadros imóveis em uma espécie de ilusão, de mágica aos 

olhos atentos dos espectadores: 

 

Toda a aparição, desaparição ou substituição era realizada na 
tomada, mas remontada em laboratório, no negativo, por uma simples 
razão: esta trucagem – assim como as outras – não suporta a ruptura 
de ritmo. A inércia da câmera era tal que não se podia estacionar na 
ultima imagem do “plano” de “antes da trucagem”, mudar 
personagens ou cenário, e depois retomar o movimento a partir da 
primeira imagem de “após a trucagem” sem que houvesse uma 
ruptura significativa na cadência das imagens. Na impossibilidade de 
parar o filme exatamente no momento em que se queria introduzir o 
“truque”, filmava-se então um pouco mais que o necessário e se 
juntavam em seguida, com a imagem pronta, as duas tomadas, de 
maneira a evitar as incongruências temporais.37 

 
 O que mais chama a atenção é a constante perturbação da ordem nos filmes 

de Georges Méliès. A facilidade de transformar a temporalidade corria 

completamente com o lado oposto ao da corrente mais forte que se formava no 

cinema, a narratividade linear que surgia reprimia a liberdade que o cineasta tinha 

de criar. Os espectadores da época maravilhavam-se com Méliès pela sua 

capacidade de burlar o tempo e transformar instantaneamente o espaço, assustando 

o público, ou criando dúvidas: Como é possível a Lua ter um rosto, e este rosto ser 

invadido por uma nave, e isso tudo em um piscar de olhos?  

 Foi essa inocência em criar que se perdeu com o passar dos anos, os filmes 

de Méliès foram engolidos pela crescente industrial que abraçava o cinema com 

segundas intenções:  

 

Nesse sentido, Tom Gunning considera que o cinema de atrações, 
por suas múltiplas irrupções temporais, limita-se ao tempo presente, 
pontilhado de momentos de surpresa. Enquanto a temporalidade 
narrativa se faz como “progressão temporal vetorizada”, que vai de 
um agora para um depois, a temporalidade das atrações se faz como 
sucessão de um agora para um outro agora.38 

 

                                            
37 MALTHÊTE, Jacques. “Méliés, techinicien du collage”, in Madeleine Malthête-Méliès (Ed.), Méliès 
et La naissance du spetacle cinématographique, Paris, Klincksieck, 1984, p. 174 apud COSTA, Flávia 
Cesarino. O Primeiro Cinema: Espetáculo, narração, domesticação, Rio de Janeiro: Azougue. 
Editorial, 2005 p. 176 
38 GUNNING, Tom. “Now You See it, Now You Don’t: The Temporality of the Cinema of Attractions”, 
The Velvet Light Trap, número 32, outono 1993, p. 11 apud COSTA, Flávia Cesarino. O Primeiro 
Cinema: Espetáculo, narração, domesticação, Rio de Janeiro: Azougue. Editorial, 2005. P.214 
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 Era atrativo a partir daí conseguir com que mais pessoas fossem aos 

cinemas, vaudeviles e cafés para consumir um produto que tivesse um retorno 

automático, que a atração apresentada fosse ingerida sem esforços naturalmente e 

satisfatoriamente, então começou a partir daí tornar o cinema industrial, para todo o 

tipo de pessoas e classes sociais. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, as 

pessoas atraiam-se mais pelo realismo e os filmes de Georges Méliès perderam 

mais espaço ainda, a narratividade tomava conta do mercado e as fantasias e 

magias começaram a cair no esquecimento, bem como o primeiro cinema, sendo 

devidamente resgatado pela historiografia contemporânea. 

 Após esse período de transição o cinema traçou outro rumo, os filmes ficaram 

mais longos, grandes produções foram desenvolvidas, atores passaram a ser 

bastante valorizados. Esses fatores contribuíram para a mudança de público do 

cinema inserindo-o dentro da realidade cultural do mundo, ir ao cinema passou a ser 

um programa comum ao de ir ao teatro e a museus. Foram lançados os chamados 

clássicos narrativos filmes com acentuadas características da narratividade e que 

em sua estrutura encontram-se elementos que basearam a maioria dos filmes que 

vemos hoje. È a partir desse raciocínio de transição e contemporaneidade no 

cinema que embasaremos nosso próximo capítulo. 
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CAPITULO 3: A INVENÇÃO DE HUGO CABRET- O FILME E SUAS 

REPRESENTAÇÕES 

 O filme “A invenção de Hugo Cabret” (2010) de Martin Scorsese nos abre 

algumas portas para análise e discussão sobre o período do Primeiro Cinema. Além 

disso, podemos perceber no filme questões referentes às representações da história 

do cinema. Deste modo, neste capítulo, iremos traçar uma análise ampla do filme 

pontuando aspectos que nos sirvam para problematizar a representação do Primeiro 

Cinema dentro da narrativa do material. Assim, poderemos entender como o filme 

aborda o Primeiro Cinema através da sua narrativa contemporânea e confronta dois 

períodos da história do cinema: o período de formação do meio e a repercussão 

clássica-narrativa atual, presente no projeto de “A invenção de Hugo Cabret”. 

Inicialmente, faremos uma exposição breve do enredo do filme para melhor 

compreensão das discussões propostas no seu relato. Hugo, representado por Asa 

Butterfield, luta, durante todo o filme, para superar seus traumas e realizar seus 

sonhos. Garoto simples, é filho de um relojoeiro e funcionário de um museu 

apaixonado por cinema que, esporadicamente, levava o filho para encontrar as 

maravilhas que o cinema pode proporcionar. Num certo dia, seu pai (Jude Law) 

encontra no museu um autômato quebrado e abandonado, leva-o para casa e o 

mostra para o filho(IMAGEM 1). A partir daí, pai e filho compartilham a tarefa de 

entender o funcionamento e a serventia da máquina com o intuito de concertá-la 

(IMAGEM 2). 

  

(IMAGEM 1)                                       (IMAGEM 2) 

Como vemos até então, o filme não nos instiga ainda uma problemática 

histórica. Mostra-se até esse momento um filme com padrões clássicos de 

narratividade, formato que impulsionou abruptamente à comercialização da 

cinematografia, entrando em mundos não só reais, mas brincando com as fantasias, 

assim como o Primeiro Cinema brincou, porém, com métodos e objetivos distintos. 
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Qual é conflito do filme? De que modo a narrativa estabelece o seu 

movimento inicial, capturando a atenção do espectador para o seu problema? 

Inicialmente, Hugo enfrenta seu primeiro grande problema: Em um grave acidente 

no museu, seu pai acaba perecendo em um incêndio, e Hugo acaba indo morar com 

o tio alcoólatra numa estação de trem, levando consigo o autômato encontrado, com 

objetivo de terminar o concerto da máquina, homenageando, assim, a memória do 

pai. O tio alcoólatra de Hugo, que não demonstrava nem um tipo de afeto para com 

o menino, acaba por obrigá-lo a trabalhar e o ensina a ajustar e consertar os relógios 

da estação de trem. Adiante, em um segundo momento, o garoto também perde o 

tio, e fica solitário pelos corredores e esconderijos da estação.  

A partir deste ponto, Hugo amadurece rapidamente e se torna independente, 

enfrentando os seus anseios, objetivos e responsabilidades, sempre fugindo do 

rabugento inspetor da estação que o ameaça levá-lo a um orfanato. O filme inicia o 

seu relato, implicando depois na retrospecção da “formação” de Hugo que vemos ao 

começar o filme, um Hugo que chegou ali depois de enfrentar certas situações que 

estavam completamente fora do seu controle, desejo ou vontade. Mas apresentam 

as etapas no aprendizado da relojoaria. 

Continua trabalhando com os relógios e cruza seu caminho com o de um 

dono de umas lojas de brinquedos, onde, esporadicamente, furtava algumas peças e 

brinquedos, com a finalidade de acumular ferramentas e engrenagens que poderiam 

ser úteis no concerto de seu velho autômato. Certo dia, o dono da loja captura Hugo 

em uma emboscada e toma-lhe o caderno de desenhos (IMAGEM 3 E 4) e 

anotações que herdara de seu pai. O velho lojista – o espectador ainda não sabe – é 

o ex-cineasta Georges Meliés, representado por Ben Kingsley, que após frustar-se 

com o cinema, dedica-se a vender brinquedos e fazer truques de mágicas para 

quem se interesse (IMAGEM 5 E 6). Hugo entra em uma batalha com o Sr. Georges 

para recuperar a herança deixada por seu pai, e acaba conhecendo a afilhada do 

ex-cineasta, Isabelle, representada por Chloë Moretz. A menina tem a idade de 

Hugo, é apaixonada por livros e aventuras, e promete ajudar o garoto em seu 

propósito de resgatar o livro de seu pai, enfrentando com ele grandes perigos pelo 

caminho. 
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(IMAGEM 3)                                        (IMAGEM 4) 

  

(IMAGEM 5)                                     (IMAGEM 6) 

 

Até aqui o filme mostra-se como um clássico narrativo normal, dentro dos 

padrões da academia hollywoodiana e parecendo ter um desfecho comum. Mas 

nesse ponto vemos a narrativa trilhar um caminho diferente. O até então clássico 

narrativo caminha de encontro com o seu oposto: O Primeiro Cinema. 

Porque tratamos os dois períodos da história do cinema como oposições? 

Ora, o Primeiro Cinema foi o primeiro período mais acentuado do cinema, com o 

qual podemos embasar pesquisas, análises e discussões sobre as transformações 

na produção cinematográfica. Após um processo de aproximadamente 10 anos, o 

Primeiro Cinema, dos teatros filmados, dos espetáculos de mágica, do caráter 

documental e de narrativas curtas, da lugar a um cinema que, impulsionado pela 

produtora Biograph, torna-se mais comercial e atrativo aos famintos olhos de 

espectadores que buscavam narrativas longas, com início, meio e fim bem 

acentuados. 

Nesse ponto o filme nos leva a dialogar pela primeira vez com o antecessor 

dele mesmo, ou seja, um clássico narrativo que nos provoca a entrar no mundo do 

Primeiro Cinema, a conhecer o que transformara. 

O filme passa então a trilhar a biografia de Georges e as explicações do 

porquê ele recusou permanecer no cinema, mas continuamente, segue a narrativa 

inicial: a da realização do sonho do garoto: concertar o autômato do pai para 

homenageá-lo. É interessante, neste ponto, ressaltar a metalinguagem  inserida no 
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filme – um filme, que fala do cinema e que tem filmes dentro dele – que o torna 

muito mais do que inicialmente podemos pensar como filme destinado ao público 

infantil. 

 

3.1 BLOCOS NARRATIVOS E OBJETIVOS 

 Como todo clássico narrativo, o filme “A invenção de Hugo Cabret” de Martin 

Scorsese apresenta uma divisão estrutural bem acentuada, codificada em três atos. 

A definição da separação de um clássico narrativo por três ou mais partes foi 

bastante discutida por David Howard e Edward Mabley em seu livro Teoria e Pratica 

do Roteiro, de 1996. Para os autores um clássico narrativo pode ter até cinco atos, 

mas que a estrutura inicial sofre uma mutação de acordo com o desenrolar da 

história39. Para eles, faz parte da criatividade da construção da narrativa, as 

possibilidades de transformar o rumo e a velocidade com que os desenlaces 

acontecem. 

 Nesse caso, para analisar nosso objeto, podemos considerar os argumentos 

dos autores: 

O primeiro ato evolve o espectador com os personagens e com a 
história. O segundo ato mantém envolvido e aumenta seu comprometimento 
emocional. O terceiro ato amarra o enredo e leva o envolvimento do 
espectador a um final satisfatório. Em outras palavras, uma história tem um 
começo, um meio e um fim.40 

 
O que os autores buscam dizer, é que a divisão, além de acentuar a visão do 

espectador, auxilia na montagem do roteiro. O primeiro ato busca a apresentação 

não só dos personagens, mas dos objetivos e dificuldades que tendem a aparecer, 

para que no segundo ato esses obstáculos sejam mais detalhados e prendam 

emocionalmente o público na trama, neste momento, também temos o desenrolar 

dos chamados “subplots”, que seriam tramas secundárias. Tudo isso forma o 

ambiente propício para o terceiro ato, que apresenta o desenlace, após um 

momento de clímax, que questiona se realmente os objetivos serão cumpridos ao 

final da narrativa41.  

                                            
39 HOWARD, David; MABLEY, Edward. “TEORIA E PRÁTICA DO ROTEIRO - Um Guia para 
escritores de cinema e televisão”, Rio de Janeiro, EDITORA GLOBO, 1996. p. 53 
40 Ibid. p.54 
41 Ibid. p.55 



38 
 

Podemos considerar três blocos narrativos principais que são esgotados até o 

final do nosso filme analisado, entretanto, dentro desses blocos existem subdivisões 

que merecem uma devida atenção. 

 O primeiro bloco se desenvolve logo no início do filme com a apresentação 

não só dos personagens, mas também de um “falso-objetivo” da narrativa. Podemos 

notar que esse recurso é muito utilizado nos tradicionalíssimos clássicos do cinema, 

de forma que diretor leva ao espectador mais sensações ao ver o filme, e o mantém 

preso até o final da história desejando um desenrolar que satisfaça suas 

expectativas. O personagem principal, o antagonista (também o falso-antagonista 

como veremos) e os coadjuvantes são apresentados de forma clara e direta. Hugo 

Cabret apresenta-se como personagem principal da trama, menino órfão que vive 

entre os relógios de uma estação de trem em Paris, tem o sonho de reconstruir um 

velho autômato que seu falecido pai encontrou, para cumprir a tarefa que iniciara 

com ele. Hugo trabalha na estação na manutenção dos relógios lá presentes (tarefa 

que aprendeu com o tio ausente também falecido). Sempre quando pode sai em 

busca de peças para o concerto do autômato. 

  Após a breve apresentação dos personagens, inicia-se o segundo bloco, o 

desenvolvimento do relato, que é, consequentemente, o mais longo. A narrativa se 

desenvolve em torno de Hugo, os outros personagens que surgem se entrelaçam 

com sua trajetória. Dois antagonistas aparecem inicialmente: o inspetor da estação e 

um senhor dono de uma loja de brinquedos, que no decorrer da narrativa sofre uma 

mutação em seu papel dentro do filme. O inspetor é um homem intransigente com 

um ferimento de guerra na perna, cujo objetivo é manter a ordem na estação e evitar 

que crianças órfãs perambulem por lá. Mostra-se a maior barreira no caminho de 

Hugo, até o senhor da loja de brinquedos (homem que frequentemente é furtado por 

Hugo, que leva algumas peças de seus brinquedos)  aparecer e se tornar inimigo do 

garoto a partir no momento em que toma o caderno do menino para si. O caderno do 

pai de  Hugo do qual o velho rabugento toma posse por motivos até então 

desconhecidos, são anotações feitas pelo garoto e por seu pai sobre a construção e 

funcionamento do autômato. O roubo do caderno gera revolta no garoto, que fica 

furioso e tenta recuperá-lo à força. Após várias tentativas em vão, ele tenta se 

aproximar do homem para reaver seu pertence de forma amistosa. Com o auxílio de 

Isabelle, sobrinha do homem, cria um vínculo de trabalho e afetivo com o senhor, 

que será importante no desenlace da trama ao final do filme. 
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 Após uma sucessão de acontecimentos coincidentes, Hugo descobre a 

solução de seu enigma inicial: sua nova amiga e ajudante, Isabelle, possui uma 

chave com formato de coração que encaixa perfeitamente na fechadura no peito do 

autômato. A menina empresta a chave para Hugo que neste momento acredita 

conseguir finalmente cumprir o seu objetivo. Como esperado, o autômato começa a 

funcionar no momento em que a chave é utilizada, o aparelho parece pedir um papel 

e uma caneta, e ensaia movimentos de escrita criando um momento de tensão na 

cena, momento que cessa quando a máquina para de escrever, decepcionando as 

crianças e o espectador. Mas retoma a tensão ainda mais forte, quando o autômato 

volta a se mover com movimentos mais encorpados e se mostra a desenhar e não a 

escrever. (IMAGEM 7, 8. 9, 10, 11 E 12) 

                 

(IMAGEM 7)                                                    (IMAGEM 8) 

                 

(IMAGEM 9)                                                    (IMAGEM 10) 

                 

(IMAGEM 11)                                                  (IMAGEM 12) 

 

 A partir daí ocorre uma reviravolta no foco narrativo, quando a garota revela 

que a assinatura ao fim do desenho é de seu tio, homem da loja de brinquedos que 

se transforma automaticamente em Geoges Melies, um grande cineasta (IMAGEM 
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13, 14, 15 E 16). Hugo se depara com um  recomeço, e compreendemos então que 

o objetivo da narrativa não era apenas que o garoto conseguisse concertar o 

autômato. Ele consegue a realização de seu objetivo inicial, mas isto não sacia sua 

curiosidade com relação ao autômato e nem resolve seu problema maior, o de ser 

um garoto órfão, sem ninguém por perto. Neste momento, ele tende a buscar 

respostas para a indagação da ligação de Georges Meliès com o autômato e 

conseqüentemente com seu pai. Continua com o apoio de Isabelle que o estimula a 

buscar a verdade. Ambos se deparam com o historiador René Tabard, que 

pesquisou sobre a vida do cineasta e produziu um livro sobre ele, que relatava sua 

morte (IMAGEM 17 E 18). Neste momento a história é reconstruída, Isabelle afirma 

que seu tio está vivo, juntos, os três, são alavancados a compreenderem melhor o 

fato. Durante toda a narrativa vemos diversas reconstruções sejam elas simbólicas 

inseridas no filme, ou em sua própria estrutura. 

                 

(IMAGEM 13)                                                  (IMAGEM 14) 

                 

(IMAGEM 15)                                                 (IMAGEM 16) 

                 

(IMAGEM 17)                                                 (IMAGEM 18) 
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 Inicia-se então o terceiro bloco, a parte final do filme onde também ocorre a 

distinção dos objetivos e a solução deles. Com as descobertas sobre o passado de 

Meliès, e o estimulo do próprio cineasta a relembrar seus momentos de glória, a 

narrativa se propõe a um desenlace distante do primeiro subentendido (que foi 

desfeito pelos elementos subseqüentes no momento de tensão aqui 

supracitado)(IMAGEM 19, 20 E 21). Hugo tem Georges Meliès não mais como 

antagonista, vilão em seu projeto de reconstrução da maquina, mas tem agora um 

velho cineasta que sofreu com a evolução do cinema, perdeu espaço com as suas 

transformações tecnológicas e, sobretudo, dentro da narrativa, assume uma figura 

paterna. Hugo vê Meliès como um órfão de sonhos, homem que possui um grande 

desgosto no rumo em que sua vida tomou, com isso, o garoto e o ex-cineasta se 

aproximam. 

                 

(IMAGEM 19)                                                 (IMAGEM 20) 

 

(IMAGEM 21) 

 Em uma conversa reflexiva e nostálgica na casa de Meliès, Hugo trás a tona o 

autômato. Meliès revela que foi ele quem o produziu, doando a um museu (neste em 

que seu pai o encontrou) após a falência. Hugo imediatamente corre para seu quarto 

na estação para apanhar o aparelho e levá-lo novamente a Meliès, mas em seu 

caminho aparece o inspetor da estação que a muito o procurava para levar a um 

orfanato, então se inicia o momento de tensão final, a perseguição na estação com 

três personagens, Hugo, o inspetor, que mesmo em momentos fora-de-campo 

mostra-se presente pelo barulho mecânico de sua prótese, e o autômato, que no 

colo de Hugo, parece olhar para trás observando a aproximação na corrida do 
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inspetor cambaleante. Quando finalmente o inspetor alcança a criança, o momento 

do auge de clímax surge, o autômato voa pelo ar, ocasionado por um tropeção de 

Hugo, alcança o pico de sua trajetória, em uma tomada de cima, focalizando o rosto 

do aparelho, e ao fundo, desfocado, Hugo e o inspetor, apreensivos aguardando a 

resolução da ação, o autômato vai ao chão se encontrando com os trilhos do trem, 

que se aproxima velozmente, e num impulso irracional, Hugo se atira aos trilhos 

para salvar a maquina, revivendo um sonho que o perturbou no meio da 

narrativa.(IMAGEM 22, 23, 24, 25, 26, 27) 

                 

(IMAGEM 22)                                                  (IMAGEM 23) 

                 

(IMAGEM 24)                                                  (IMAGEM 25) 

                 

(IMAGEM 26)                                                  (IMAGEM 27) 

Sem reação o menino parece esperar a colisão com o trem, mas o velho 

inspetor o puxa e o salva. Neste momento chegam Meliès e Isabelle, observando o 

diálogo de Hugo com o inspetor que está determinado a levar o garoto a um 

orfanato. Neste momento, Georges Meliès interfere com a frase “Esse garoto me 

pertence” revelando ao espectador o verdadeiro objetivo do filme. (IMAGEM 28 E 

29) 
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(IMAGEM 28)                                                  (IMAGEM 29) 

 Apesar de um foco grande no início da narrativa sobre a reconstrução do 

autômato de modo que aproxime Hugo do falecido pai, sendo que esse era o 

objetivo dos dois antes da tragédia, a narrativa se transforma no momento em que o 

final que era esperado por todos surge no meio da trama, fica claro que existe um 

novo problema na trama, Hugo teria que desempenhar outra função até o final do 

filme para justificar todo o árduo caminho. Deparamo-nos com o objetivo final: 

reintegrar Hugo a um ambiente familiar e a novos vínculos afetivos. Além da perda 

precoce do pai, o menino nunca teve uma boa relação com o tio, que trabalhava na 

estação mas era alcoólatra, por isso, sua maior frustração não era só ter um 

autômato quebrado, mas sim estar sozinho por tanto tempo e tão jovem. No último 

plano do filme temos a confraternização na casa de Meliès que deixa explícito isso, 

foram poucos momentos no filme em que vimos Asa Butterfield (Hugo Cabret) 

sorrindo, nem quando o autômato começa a se mover ele mostrou-se tão feliz 

quanto estava nessa festa, fazendo truque de mágicas e sentindo prazer em estar 

com aquelas pessoas. (IMAGEM 30 E 31) 

                 

(IMAGEM 30)                                                  (IMAGEM 31) 

 Obviamente, com truques cinematográficos, Matin Scorsese deixa o objetivo 

pendente por toda a narrativa, e o desfecho mostrou-se tão sutil que se torna 

necessário uma análise mais profunda. Encontramos isso em boa parte de clássicos 

narrativos, por mais que as respostas sobre a mensagem de um filme estejam bem a 

nossa frente, nos negamos a ver as coisas como elas realmente são.   
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3.2 O MAQUINÍSMO E SUA SIMBOLOGIA 

 No filme, “A invenção de Hugo Cabret” podemos realizar uma análise da 

simbologia – a função narrativa, determinação no caráter e na história do 

personagem, determinação na apresentação e na resolução do conflito – que as 

máquinas tem no filme, e  examinar qual o seu sentido. Durante o início do cinema, 

a presença do trem, por exemplo, sempre representou o avanço que se dava pelo 

desenvolvimento tecnológico grande da virada do século, como a máquina a vapor 

,que marcou revolução energética do impulso industrial do século XIX. O filme é 

repleto desses objetos, que tem um simbolismo e importância singular  em seus 

variados aspectos. Analiso a partir daqui algumas cenas do filme que contenham 

aspectos da simbologia do maquinísmo, tentando então explicar o motivo da 

presença delas na narrativa. 

Logo na primeira cena do filme, nos primeiros 10 segundos vemos uma 

analogia simbólica entre peças de uma engrenagem (aparentemente de um relógio) 

com a vista panorâmica da cidade de París, durante a noite. As divisões das 

engrenagens e das peças se entrelaçam com as ruas e luzes da cidade, na 

mudança de plano, que parece estar em movimento. No centro, há uma 

engrenagem central maior, que se transforma no arco do triunfo ao fundo. Logo a 

câmera move para a direita focalizando a Torre Eiffel. Possivelmente esta tomada 

serve para localizar o espectador perante o espaço e sugerindo o que se torna o 

símbolo maior do filme, o maquinário. 

No primeiro minuto, temos a primeira presença do trem, outro objeto de 

maquinismo que atuará como marca do filme, juntamente com o relógio e 

posteriormente com o autômato de Hugo. A tomada é feita de cima, num crane para 

dentro da estação, focalizando no trem chegando. A partir deste momento, a câmera 

descreve uma trajetória própria e pré-definida, determinada a chegar a um lugar e 

parecendo sempre saber onde quer chegar. Adentra a estação, passa entre dois 

trens que formam na tela uma paralela perfeita em que traça o caminho da 

passagem, desce até a altura das pessoas e torna a subir, tendo no centro do plano 

o surgimento de um enorme relógio analógico.  O campo se fecha e focaliza no 

número quatro, onde surge o rosto de Hugo Cabret. (IMAGEM 32 E 33) 
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(IMAGEM 32)                                                  (IMAGEM 33) 

O simbolismo do maquinismo está sempre presente no filme. Vemos entre o 

período de 2’08’’ e 2’15’’, Hugo observando o inspetor da estação que  o perseguirá 

por toda a narrativa. O foco da câmera vai para a perna esquerda do inspetor, que 

possui deficiência na mesma e detém de um aparelho mecânico para auxiliá-lo a 

andar, cheio de dobradiças e encaixes. Geralmente quando o inspetor aparece, a 

câmera sempre busca sua perna, sua prótese, e isso passa ao espectador a 

importância do maquinário no filme , ora, Hugo, sobretudo, é um garoto especialistas 

em mecanismos, aprende com o pai e com o tio, tudo o que se constrói ao seu redor 

tem máquinas, e esses objetos, segundo ele, tem um propósito, e a partir do 

momento que perdem esse propósito, é como estivessem quebrados. 

Logo em seguida, temos Hugo andando por entre as “paredes da estação”, 

dando a entender estar dentro de uma máquina gigante, passando no meio de 

engrenagens gigantes até encontrar um novo relógio, visto de dentro. Novamente 

ele procura o número quatro para observar o que se passa na estação e lá encontrar 

o olhar perdido de Georges Meliès, que desvia o olhar e no fundo de sua pupila 

podemos observar o relógio em que Hugo está escondido dentro. Meliès manuseia 

um brinquedo de corda, e novamente aí temos maquinário inserido no filme. 

Na sequência que apresenta a competência de Hugo no trato com as 

máquinas, vemos no mesmo plano o relógio e o trem. O relógio em destaque, bem 

no meio da estação, como se fosse uma pequena torre, ao fundo o trem. Este 

relógio é o mesmo em que se encontra Hugo, que lubrifica suas peças com óleo e 

da corda na máquina. De todos os relógios da estação, Hugo parece observar tudo, 

desde as pessoas que lá trabalham até os passageiros. Neste caso, as máquinas 

recebem o sentido de esconderijo confortável para o garoto. 

Em meados da narrativa, nos deparamos com a primeira aparição da principal 

máquina do filme, o autômato. Um ponto de luz ao fundo do plano ilumina a parte de 

traz do objeto revelando ao espectador o formato do aparelho, já dando a idéia do 
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que poderia estar escondido por debaixo do pano que o cobre. Logo em sequência 

Hugo retira o tecido, e o autômato se revela como se fosse um personagem 

atuando, olhando para a câmera. No decorrer da cena, o garoto observa a máquina 

num campo contracampo. Neste plano-sequência, temos um close up no autômato 

até nos depararmos com uma sobreposição de imagens entre o autômato atual, e 

ele próprio anos atrás quando o pai do garoto ainda estava vivo, numa elipse 

temporal. A máquina nunca sai de foco e centralização. 

Por volta da primeira meia-hora da narrativa, Georges Meliés pede à Hugo 

que concerte um ratinho de brinquedo, que está com as peças quebrada. Essa 

seqüência aproxima Hugo ainda mais das máquinas, provando seu talento para lidar 

com mecânica. O garoto arruma o brinquedo, que começa a funcionar e se mover de 

um lado para outro, como uma mágica. A técnica utilizada na imagem são as 

mesmas que aparecerão posteriormente em cenas de filmes de Meliès. Plano se 

desenvolve de forma veloz, em uma cena repleta de campos e contracampos, 

focalizando o olhar de ambos os personagens. 

Logo em seguida, temos mais uma cena importante. Hugo faz um truque de 

mágica que aprendeu com Meliés para o seu autômato, o que mostra a forte 

aproximação do garoto com a máquina. Desde que seu pai encontrou o autômato, a 

relação de Hugo com o maquinismo se desenvolveu de forma interessante, o objeto 

parece ser Hugo em alguns momentos, ser amigo, irmão, confidente, mas, 

sobretudo, ser um espelho do menino. 

No decorrer da narrativa, notamos que Hugo Cabret se envolve em meio a 

muitas máquinas, mostrando então uma característica presente desde a primeira 

cena do filme, a narrativa parece se desenvolver como uma engrenagem, as peças 

se encaixam de acordo com o desenrolar da história tornando a apresentação dos 

planos cruciais coordenados com o ritmo da narrativa. 

 O envolvimento do garoto com o cinema nos trás uma nova experiência. 

Desde o momento em que leva Isabelle ao cinema pela primeira vez para assistir 

“Safety Last” (1923) de Harold Lloyd, e ver o ator dependurado no relógio (cena que 

se repete no próprio filme, quando Hugo se esconde do inspetor da estação no 

relógio da torre mais alta.), até o encontro com o professor René Tabard movendo o 

projetor apresentando o filme de Meliès, Hugo viveu de forma intensa as 

engrenagens e maquinas presentes na narrativa. No momento em que sonha estar 

sendo atropelado pelo trem, que remete a “Chegada do trem à estação” dos irmãos 
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Lumière, atropelando a estação inteira e aterrorizando todas as pessoas, assim 

como o filme fez, ou no momento em que sonha não ter coração e sim peças e 

engrenagens como seu querido autômato. 

Torna-se inevitável, com isso, analisar o filme sem abraçar a presença desses 

elementos que auxiliam a compreensão da mensagem inserida na narrativa. Mais do 

que uma narração biográfica da vida do diretor, o filme apresenta a história do 

garoto que mostra-se muito interessado em máquinas e habilidoso com elas, o 

drama usa como auxílio esses elementos, que são peças que proporcionam que a 

trama se desenrole de modo muitas vezes imperceptíveis aos olhos do espectador, 

mas que só fazem sentido com elas. 

 

3.3 ANÁLISE DE PERSONAGENS 

 Para uma melhor análise da narrativa “A Invenção de Hugo Cabret”, nos 

deparamos com a necessidade de compreender melhor determinados personagens 

para facilitar o entendimento final da proposta cinematográfica. Para isso, é 

fundamental primeiramente, analisar o personagem protagonista, homônimo do 

filme. 

 Hugo Cabret é um menino órfão que vive “por entre” os relógios de uma 

estação de trem em Paris, tem o sonho de reconstruir um velho autômato que seu 

falecido pai encontrou, para cumprir a tarefa que iniciara com ele. Hugo trabalha na 

estação na manutenção dos relógios lá presentes (tarefa que aprendeu com o tio 

ausente, também falecido). Sempre quando pode sai em busca de peças para o 

conserto do autômato e, freqüentemente, às consegue furtando uma loja de 

brinquedos presentes na estação. 

 Hugo mostra-se um garoto bastante solitário, triste. Alguns conflitos surgem 

relacionando o personagem com antagonistas. O primeiro, já aqui supracitado, é a 

reconstrução da máquina, que iniciou com seu pai, motivo de toda a sua dedicação 

quando não está trabalhando. Porém, depara-se com a perda de seu caderno de 

anotações, após ser pego pelo dono da loja de brinquedos enquanto o furtava, com 

isso, tem sua primeira mudança de objetivo, surgindo um novo conflito. 

 Ao entrar na busca pela recuperação de seu bem, descobre um mundo 

diferente, ao lado de uma nova amiga, sobrinha de Georges Méliès, dono da loja de 

brinquedos, ex-cineasta, e, de alguma forma, ligado ao autômato. Hugo tenta então, 

aliado ao seu primeiro conflito de reconstruir a máquina, entender a relação do 



48 
 

homem com o autômato, e tentar compreender seus reais objetivos após a perda do 

pai. Cria-se assim, sem perceber, um novo conflito, a reintegração do garoto à uma 

família, desejo reprimido que buscava consertando a máquina, de modo que sentia-

se próximo do pai. 

 Ao viver esses conflitos notamos que Hugo sofre com ações de alguns 

manipuladores, um deles, e talvez o principal, fosse o próprio Georges Méliès, que 

desde o momento em que toma o caderno das mãos do garoto, participa das 

transformações dos conflitos e dos objetivos, fazendo com que Hugo descobrisse o 

que realmente seu coração queria. No início, Georges provoca a ira do garoto, 

passa por criar uma interrogação em seus pensamentos até chegar por fim a 

receber o afeto do menino. 

 Outro manipulador de Hugo é o inspetor da estação, um homem ranzinza, 

com ferimento de guerra na perna, cujo principal objetivo é encontrar e capturar 

crianças órfãos que perambulam pela Estação. Hugo passa a conviver com seus 

problemas principais e com o constante medo de ser capturado pelo inspetor. Ao 

final da narrativa, o inspetor acaba se tornando um grande obstáculo, mas 

importante no desenlace dos objetivos, de modo que salva Hugo de um trágico 

acidente nos trilhos do trem, além se ser o autor da pergunta que revela o objetivo 

final do garoto dentro da trama: “Quem é o seu responsável?”, pergunta respondida 

por Méliès: “Esse garoto me pertence.”. 

 O ultimo grande manipulador da personagem Hugo Cabret é Isabelle, 

sobrinha de Georges Méliès, que proporciona uma transformação na personalidade 

de Hugo, tornando-o mais calmo, racional e por momentos, mais feliz. Hugo passou 

a freqüentar mais lugares, como a biblioteca por exemplo, além de  voltar a ir ao 

cinema. (IMAGEM 34) Isabelle provoca em Hugo o espírito aventureiro que culmina 

na resolução e dissolução dos objetivos e conflitos. 
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(IMAGEM 34) 

 Por fim, devemos dar atenção ao personagem que aproxima o filme das 

nossas pesquisas e estudos: a presença do historiador. René Tabard surge na 

narrativa causando uma reviravolta nos objetivos de Hugo Cabret, e para nossa 

análises torna-se peça fundamental, de modo que trás para Hugo explicações sobre 

o misterioso homem (Georges Méliès) que entra em sua vida de uma forma peculiar. 

O historiador faz com que o senhor rabugento da loja de brinquedos torne-se o 

famoso construtor de sonhos e fantasias que Hugo sempre apreciava com seu pai. 

O cinema sempre foi algo que abrilhantou o personagem principal, René Tabard age 

de uma forma que desperta no garoto a sede de beber do passado e entender os 

processos que levaram o velho homem a chegar na situação que se apresentava.  

 O primeiro contato de Hugo com o historiador deu-se no momento que, em 

uma biblioteca, estudando para descobrir sobre o que o seu autômato desenhará, o 

altivo homem se apresenta como autor das respostas encontradas, maravilhando o 

menino e sua amiga, que o olharam com olhos surpresos a observar um 

descobridor, sobretudo, transmissor do conhecimento que precisavam para entender 

a trama em que se envolveram. 

 Logo em um plano seguinte, René Tabard representa exatamente o que sua 

profissão pede: Reconstrutor do passado com uma visão crítica e analítica. Mostra 

as crianças, instigando as suas imaginações, sobre o que se empreendeu em 

estudar, mostrando admiração ao seu objeto de estudo, o cineasta e sua obra e 

trajetória. Neste momento, na narrativa, temos mais uma vez, e neste momento de 
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forma mais acentuada, o entrelace de cinema e história e, acima de tudo, a História 

trabalhando para o cinema ao mesmo tempo em que se insere nele. 

 Por fim, René Tabard recebe sua recompensa por manter vivas as memórias 

de Georges Méliès. O historiador, levado por Hugo e Isabelle, entra na casa do ex-

cineasta, conhece a mulher dele e, para seu encanto, bebe diretamente das fontes 

primárias que procurou por toda a sua carreira de estudos, assiste a filmes de Méliès 

dentro de sua casa, para posteriormente, conhecer o homem que o fez produzir o 

conhecimento histórico relacionado a história do cinema. (IMAGEM 35, 36, 37 E 38) 

                 

(IMAGEM 35)                                                  (IMAGEM 36) 

                 

(IMAGEM 37)                                                  (IMAGEM 38) 

 Hugo, no desenvolvimento da narrativa, adquire algumas competências. Além 

de ter grande habilidade em concerto de mecanismos e engrenagens, ensinado pelo 

tio, o garoto adquire coragem em enfrentar os antagonistas, determinação em 

buscar seus objetivos, raciocínio lógico em discernir o que facilita e o que dificulta 

seu caminho, habilidade em pesquisar em livros sobre o passado de Georges 

Méliès, perspicácia em entrar em lugares, conversar com pessoas mais experientes 

e tirar delas o que de melhor possam lhe oferecer. 

 Após essa breve análise da personagem Hugo Cabret, temos uma maior 

facilidade em entender os objetivos cinematográficos da narrativa, Hugo nos faz 

passear por diversos conflitos, ultrapassando alguns obstáculos que nos fazem ter 

uma imagem nebulosa do desenlace da trama. Mas com extrema competência, 

Martin Scorsese monta o roteiro para a personagem bastante dinâmico e flexível, 

tornando a narrativa atraente do início ao fim. 
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CONCLUSÃO 

 

As análises e discussões apresentadas nessa monografia deixam um pouco 

mais transparentes as relações entre o “primeiro cinema” e o cinema clássico 

narrativo. Ao analisar o filme A invenção de Hugo Cabret (2010), nos deparamos 

com uma curiosa questão: Como um clássico narrativo hollywoodiano representa um 

período da história do cinema tão divergente da sua? Essa questão que levantamos 

foi de grande estimulo para as pesquisas mais profundas para compreender nosso 

objeto. 

Foi preciso, para chegarmos aos nossos objetivos, uma consulta específica 

apoiada sobre três pilares básicos de sustentação: O primeiro deles foi a 

contextualização histórica do ambiente social e econômico em que surgiu o cinema, 

e consequentemente, o cenário descrito foi também o que deu pano de fundo para o 

chamado “primeiro cinema”. O segundo grande pilar a se apoiar é justamente a 

explicação do que é o “primeiro cinema” e o debate historiográfico intrínseco nele, 

onde discutimos suas características, suas formas de produção e seus personagens, 

como Georges Méliès. O terceiro pilar de sustentação é a análise propriamente dita 

do filme A invenção de Hugo Cabret (2010), identificando os elementos utilizados 

para o resgate da memória do período cinematográfico embasado na narrativa 

biográfica de Georges Méliès. 

Concluímos que o filme analisado, mesmo utilizando-se de artimanhas 

clássicas em sua narrativa, resgata ao espectador um período do cinema em que 

poucos tinham conhecimento e contato. O filme articula muito bem a história de um 

garoto órfão, cujo sonho era honrar a memória do pai concertando seu velho 

autômato, com a representação da figura de Georges Méliès, símbolo do “primeiro 

cinema”. Durante a narrativa são utilizados artifícios para demonstrar ao público 

contemporâneo a forma de produção cinematográfica antes do surgimento das 

grandes produtoras, como a Biograph, que acabou por exigir do cinema um retorno 

financeiro maior do que os filmes do “primeiro cinema” traziam, mudando os 

objetivos da produção, acalentando os desejos do público no início do século XX 

que pediam uma narrativa mais linear, de fácil entendimento e absorção. 

Os resgates nas memórias do ex-cineasta demonstram o tom de magia, 

fantasia dos filmes feitos na época, as explicações de Mama Jeane e George Méliès 

para as trucagens de corte e de coloração dos filmes mostram ao espectador 
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contemporâneo uma diferença grande do que a tecnologia, com o passar dos anos, 

propiciou para as produções cinematográficas. 

No decorrer da narrativa, Georges, que no início do filme era apenas um 

senhor rabugento, sem motivação alguma, que esporadicamente vazia truques de 

mágica para si mesmo, se transforma em um grande personagem, vira Georges 

Méliès, famoso cineasta. E isto tudo se deu pela curiosidade de Hugo Cabret, que 

ao enfrentar as dificuldades de sua jornada, se vê em meio a trama de Méliès, com 

quem sempre teve relação conturbada, por furtar as peças de seus brinquedos para 

reconstrução de seu autômato. Hugo, para recuperar seu caderno de anotações 

tomado por Méliès, se junta a Isabelle, afilhada do ex-cineasta, e sem notar, entra 

em meio a uma viagem no tempo, auxiliados pelo historiador René Tabard, quem 

dedicou sua carreira a pesquisar sobre Méliès.  

O historiador é um importante elemento nessa narrativa, pois após o 

autômato revelar ter relação com o cineasta para as crianças, e essas irem à 

biblioteca pesquisar, René Tabard se mostra como autor de estudos biográficos de 

Méliès. Após Isabelle revelar seu parentesco com “Tio Georges”, Tabard começa 

então a narrar esclarecimentos sobre o “primeiro cinema”. 

Durante todo esse trabalho, nos adequamos de algumas definições de Flávia 

Cesarino Costa, que debateu sobre o “primeiro cinema”, e com isso, podemos nos 

apoiar em seus argumentos para chegar as conclusões sobre esse período. Ao 

analisar estudos de Tom Gunning, autora descreve que as diferenças no modo de 

produção podem ser definidas por uma linha temporal na narrativa: enquanto o 

clássico narrativo demonstra ter um início, meio e fim acentuados, os filmes do 

“primeiro cinema” demonstram não ter essa linearidade, sendo difícil anteceder as 

conclusões do foco narrativo e seus objetivos.  

 Acerca do contexto em que se insere o primeiro cinema, podemos concluir 

que as constantes transformações que o cinema sofreu no seu início, está 

relacionada ao tumulto que os avanços da modernidade apresentou. A 

modernidade, segundo Eric Hobsbawm, foi conseqüência da Revolução Industrial, 

decorrente pelos séculos XVIII e XIX, não tendo delimitação de seu final. Com isso, 

a sociedade era engolida pelos avanços tecnológicos e a crescente economia pelo 

mundo, enquanto o capitalismo trazia constantes novidades nos meios culturais e de 

comunicação, por exemplo. Portanto, como analisamos nesse trabalho, a mudança 

na forma de produção cinematográfica foi conseqüência do grande apetite do 
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espectador moderno, que buscava novidades no que se refere a absorção 

imagética, como Jonathan Crary nos embasou e ajudou nesta monografia.  

 Os objetivos propostos foram perseguidos pelos três caminhos diferentes aqui 

supracitados. Cada um desses caminhos chegou ao mesmo destino, como 

imaginamos: O filme A Invenção de Hugo Cabret consegue com sucesso aproximar 

o espectador contemporâneo do “primeiro cinema”, mesmo que este não perceba 

estar diante do resgate devido as inúmeras articulações que a narrativa propõe. 

Tentamos aqui estabelecer, identificar e analisar os elementos que transmitem essa 

representação no filme e entender como a narrativa se constitui sobre esse ponto de 

vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

BURCH, Noel, El tragaluz Del infinito, Madrid, Catedra, 1987. 

 

CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. O Cinema e a Invenção da vida 

moderna, São Paulo, Cosac e Naify, 2004. 

 

COSTA, Antonio. Compreender o cinema. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 

 

COSTA, Flávia Cesarino. O Primeiro Cinema: Espetáculo, narração, 

domesticação, Rio de Janeiro: Azougue. Editorial, 2005. 

 

CRARY, Jonathan. Técnicas do observador: visão e modernidade no século 

XIX, Rio de Janeiro. Contraponto, 2012. 

 

HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções: 1789-1848. 25. Ed. SP: Paz e Terra, 

2010. 

 

HOWARD, David; MABLEY, Edward. TEORIA E PRÁTICA DO ROTEIRO - Um 

Guia para escritores de cinema e televisão, Rio de Janeiro, EDITORA GLOBO, 

1996. 

 

MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema, 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo: UNESP, 2003 

 

OUBIÑA, David. Una juguetería filosófica: Cine, cronofotografia y arte digital, 

Buenos Aires: Manatial, 2009. 

 

XAVIER, Ismail (org.). O cinema no século. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

 

 

 

 


