
O filme 
Hugo é um garoto de 12 anos que vive em uma estação de trem em Paris, no 

começo do século XX. Seu pai, um relojoeiro que trabalhava em um museu, morre 
momentos depois de mostrar a Hugo a sua última descoberta: um androide, sen-
tado numa escrivaninha, com uma caneta na mão, aguardando para escrever uma 
importante mensagem. O problema é que o menino não consegue ligar o robô, 
nem resolver o mistério.

Curiosidades
•	 James Cameron (cineasta) assistiu ao filme e o declarou uma obra-prima, 

além de considerar o uso de 3D até superior ao de Avatar.
•	 Após 18 anos, é o primeiro filme de Scorsese a conseguir censura livre para 

todas as idades.

A Invenção de Hugo Cabret 

Gênero: Aventura
Duração: 127 minutos
Lançamento: 2012
Produção: EUA
Classificação etária: Livre

Ficha técnica
Direção: Martin Scorsese
Roteiro: David Crockett, Barbara De 
Fina, Christi Dembrowski
Produção: John Logan
Trilha sonora: Howard Shore
Figurino: Sandy Powell
Fotografia: Robert Richardson
Montagem: Thelma Schoonmaker
Direção de arte: Thelma 
Schoonmaker

Elenco
Ben Kingsley – Georges Méliès
Sacha Baron Cohen – Inspetor de 
estação
Asa Butterfield – Hugo Cabret

Chloë Grace Moretz – Isabelle
Ray Winstone – Tio Claude
Emily Mortimer – Lisette
Christopher Lee – Senhor Labisse
Helen McCrory – Mama Jeanne
Michael Stuhlbarg – Rene Tabard
Frances de la Tour – Senhora Emilie
Richard Griffiths – Senhor Frick
Jude Law – Pai de Hugo
Kevin Eldon – Policial
Gulliver McGrath – Jovem Tabard
Shaun Aylward – Menino de rua
Emil Lager – Django Reinhardt
Angus Barnett – Gerente do cinema
Edmund Kingsley – Técnico de câmera
Max Wrottesley – Engenheiro de trem
Marco Aponte – Assistente do 
engenheiro de trem 
Ben Addis – Salvador Dali
Robert Gill – James Joyce

(Hugo)



•	 O filme possui homenagens a Georges Méliès, um dos precursores do cine-
ma, que dirigiu o clássico Viagem à Lua, de 1902.

•	 No filme, o diretor norte-americano Martin Scorsese usa a mesma tecnologia 
vista em Avatar.

•	 O filme A Invenção de Hugo Cabret é baseado no livro The Invention of Hugo 
Cabret, de Brian Selznick.

•	 O filme venceu em cinco das 11 indicações ao Oscar de 2011, ganhando os 
prêmios mais técnicos: melhores efeitos visuais, melhor edição de som, me-
lhor mixagem de som, melhor direção de arte e melhor fotografia.

Algumas possibilidades de trabalho com o filme
A Invenção de Hugo Cabret

•	 Áreas curriculares: Linguagens e Códigos / Ciências Humanas
•	 Sugestão de disciplinas: Língua Portuguesa, Arte, História e Sociologia
•	 Temas: Pluralidade Cultural, Segunda Revolução Industrial, Tecnologia, Im-

perialismo

Orientações preliminares:
A Invenção de Hugo Cabret é um filme do renomado diretor Martin Scorcese lan-

çado em 2012. Tem como inspiração a vida de Georges Méliès, tido como o pai da 
ficção científica no cinema. Embora o foco esteja centrado no garoto Hugo Cabret, o 
autômato que este herdara do pai está intimamente relacionado ao grande cineasta 
dos primórdios da sétima arte. Além disso, garante uma viagem pela história do 
cinema, mostrando uma face possível daquele que lançou as bases para que a ima-
ginação e o sonho ganhassem asas nas telas do mundo todo há mais de cem anos.

É importante que os alunos fiquem atentos para os fatos presentes em todo o 
filme, afinal é uma obra que fala sobre o próprio cinema.

Após a exibição do filme, o professor precisa reforçar os dados biográficos pre-
sentes no próprio filme – o que justifica a homenagem.

O filme tem uma narrativa ágil e contagiante e por isso deve ser exibido em sua 
totalidade, evitando assim pausas e cortes.

Atividades
Para assistir ao filme, proponha a divisão da classe em quatro grupos, de modo 

que cada grupo fique mais atento a uma das questões a seguir:
•	 nome do dono da loja de brinquedos e a sua forma de agir e pensar; 
•	 os filmes antigos que aparecem dentro do filme, como, por exemplo, A Saída 

da Fábrica Lumière em Lyon e A Chegada do Trem à Estação, dos irmãos Lumiére;
•	 a sequência da Biblioteca da Academia de Cinema, quando Hugo e Isabelle 

descobrem o livro A Invenção dos Sonhos (1h09m04s);
•	 a imagem que lhes foi mostrada com a lua e a bala de canhão.



Após a exibição, converse com os alunos sobre o que entenderam do filme e o 
que puderam perceber de Georges Méliès, chamando a atenção para sua contribui-
ção decisiva para o cinema de fantasia, sua preocupação em criar mundos imaginá-
rios, mágicos e, de certa forma, oníricos. Por meio de seu esforço, o filme mostra que 
o cinema surge como a arte que nos permite vivenciar experiências irreais, 
inclusive nos dias de hoje. Pergunte aos alunos se eles concordam ou não com 
essa afirmação.  

Na sequência, peça aos grupos para exporem aos colegas as observações às 
quais ficaram responsáveis durante a exibição. Se necessário, complemente os co-
mentários dos alunos.

No filme, a discussão sobre a trilha sonora merece um destaque especial1. Co-
mece lembrando com os alunos cenas do filme nas quais ela foi marcante. Destaque 
as cenas em que a trilha sonora assumiu o papel de reforço do roteiro, transmitindo 
um clima de leveza, suavidade, de sonhos, mas com um toque de melancolia. Solici-
te que eles deem outros exemplos de cenas em que a trilha sonora teve relevância 
para a narrativa e explicando por quê. Dê o devido destaque à trilha sonora como 
recurso para o desenvolvimento da trama do filme2. 

Se preferir, reproduza trilhas de outros filmes icônicos da chamada “sétima arte”, 
tais como: Tubarão (de John Williams), Jurassic Park (de John Williams), Caçadores da 
Arca Perdida (de John Williams), O Rei Leão (de Tim Rice e Elton John), Harry Potter e 
a Pedra Filosofal (de John Williams), Psicose (de Bernard Herrmann)3. Pergunte aos 
alunos quais dessas músicas/filmes eles conhecem, se gostaram e se perceberam 
a presença dessas músicas nos filmes quando assistiram a eles. Aproveite e ouça 
as impressões e comentários dos alunos sobre estes e outros filmes que marcaram 
época, enriquecendo a discussão com informações e comentários seus.

Seria interessante trabalhar também com outros elementos da linguagem cine-
matográfica presentes no filme A Invenção de Hugo Cabret, tais como: os sons in-
cidentais, os cortes, a fotografia4, os movimentos de câmera, o elenco, os efeitos 
especiais (a reconstrução de Paris antiga, da estação de trem, etc.).

Nas aulas de Sociologia ou de História, converse com os alunos sobre o processo 
de industrialização na virada do século, na Europa. Após essa conversa, peça que 
eles, individualmente ou em pequenos grupos, pesquisem sobre as características 
do período retratado no filme, no que diz respeito ao imperialismo e às necessida-
des do capitalismo; à condição da classe operária e da massa urbana.

1  Professor, para saber mais sobre trilha sonora, assista à palestra “Do enredo à trilha sonora: 
os desafios da linguagem cinematográfica”, da Profa. Dra. Mariana Martins Villaça: disponível em: 
http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Cinema/videos.aspx?projeto=3&idvideo=56

2  Trata-se de um elemento de forte impacto que, em alguns casos, não percebemos no 
primeiro momento, mas que identifica não apenas um filme por meio do som, mas por vezes um 
personagem, um local, etc. Neste caso, quando assume o papel de um elo, um conector, ela pode ser 
chamada de leitmotiv (como o tema do filme Tubarão, que identifica os momentos de ataque, mesmo 
que não vejamos o animal).

3  Caso seja necessário, o professor pode exibir trechos dos filmes, constantes no Youtube 
ou mesmo em sites que falem sobre o cinema; para tanto, caso não dominem as formas de buscar, o 
estagiário do programa Acessa Escola pode ser solicitado a auxiliar neste momento.

4  Neste item, perceber que logo no início do filme o telhado da estação de trem, assim 
como todos os elementos humanos ou cenográficos a ela relacionados, é azul (o uniforme do inspetor 
Gustave Dasté, a boina de Isabelle) e como o os olhos de Hugo são realçados para que tenhamos a 
percepção de que ele também pertence à estação.



Dessa forma, os alunos poderão perceber com mais clareza as possíveis relações 
entre os avanços tecnológicos e o desenvolvimento dos recursos utilizados para a 
produção de filmes. Seria importante refletir com eles a dualidade da situação: fé 
nas possibilidades de que a tecnologia traria uma vida melhor e a crueza da vida 
da população, com necessidade de um escape a ela, através do sonho e da fantasia. 

A competência leitora dos alunos pode ser aprimorada, a partir da imagem da 
lua com a bala de canhão no olho, cena do filme “Le Voyage dans la Lune” - Viagem 
à Lua5, de Georges Méliès (1902). Peça que façam uma leitura iconográfica da figura 
falando apenas sobre o que está presente na imagem. No segundo momento, passe 
para a leitura iconológica, pedindo que interpretem os detalhes presentes na ima-
gem6 (caso tenha dificuldade nesta atividade, os professores de Língua Portuguesa 
e de Arte podem ser chamados a colaborar). Interessante observar que, na conversa 
entre Hugo e Isabelle, logo após sua expulsão do cinema (DVD: 41m41s), esta ima-
gem é relatada por Hugo, com ênfase na magia da sala de exibição vivenciada por 
seu pai e que se faz presente no desenho produzido pelo autômato (DVD: 49m55s).

Outro enfoque que pode ser trabalhado nas aulas de História e/ou Sociologia, o 
tema da Segunda Revolução Industrial deverá ser pesquisado e o momento no qual 
ocorreu, mas principalmente converse com os alunos sobre o clima de valorização 
da tecnologia e de seus avanços, assim como de seus reflexos. Mencione os avanços 
ocorridos na história da fotografia neste período até que chegue à imagem em mo-
vimento, portanto, ao nascimento do cinema, com os irmãos Lumière.

Para tornar a atividade mais dinâmica, professores e alunos podem organizar uma 
pesquisa e exposição de fotos que documentem o desenvolvimento do cinema.

Peça aos alunos que, em pequenos grupos, pesquisem7 e tentem estabelecer as 
relações possíveis entre os principais avanços tecnológicos e o surgimento do cine-
ma, tendo como referências os filmes Viagem à Lua, Cantando na Chuva8, Matrix e A 
Invenção de Hugo Cabret. Para tornar a atividade mais rica, o professor pode inserir 
nomes de outros filmes que marcaram diferentes momentos históricos.

Na lousa e juntamente com os alunos, faça uma linha do tempo a partir das in-
formações obtidas, estabelecendo as relações entre o enredo desses filmes e o mo-
mento histórico de sua produção.

 Aprofunde o conhecimento dos alunos sobre o tema da tecnologia presente 
nos filmes, sobre a relação desta com o ser humano e, principalmente, sobre os efei-
tos especiais e tecnológicos das obras. Proponha uma atividade na qual os alunos 
possam recriar Matrix9 com os efeitos de 1902 e Viagem à Lua com os efeitos do 
mundo contemporâneo.

5  Isso poderá ser feito por meio de fichas com as imagens impressas ou ainda pelo Kit Tecno-
lógico (notebook, data show e tela) enviado para as escolas pela FDE.

6  Para mais informações de como realizar as duas etapas da leitura, consulte o Caderno de 
Cinema do Professor – Vol. Um, p. 25. Os professores podem trabalhar a imagem fazendo as leituras 
formal e interpretativa da obra e ainda comentar sobre o livro A Invenção de Hugo Cabret, de Brian 
Selznick.

7  Pesquisa pode ser feita em classe por meio dos livros didáticos, dos livros do Ambiente de 
Leitura que a escola possui, da sala do Acessa Escola, etc.

8  O filme Cantando na Chuva já foi enviado pelo projeto O Cinema Vai à Escola/FDE.

9  Caso perceba que muitos alunos ainda não assistiram a qualquer dos filmes da trilogia, 
peça que assistam a algum deles ou pesquisem na internet, em casa ou na sala do Acessa Escola cenas 
que envolvam efeitos especiais.



Agora converse com os alunos e peça que relacionem os fi lmes Viagem à Lua a 
seu momento histórico e de fi lmes como Matrix, no qual a grande dependência da 
tecnologia está presente em uma nova situação de dualidade: por um lado não nos 
vemos mais sem o uso constante e crescente da tecnologia, mas, simultaneamente, 
há a necessidade de buscar uma crescente humanização do próprio ser humano.

Para encerrar, a sistematização poderá ser feita por meio da produção de cartazes 
apontando a conclusão a que chegaram sobre o papel do cinema como arte, que 
tem como função social a discussão sobre o homem e sua relação com o mundo.

O CINEMA VAI À ESCOLA


