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Resumo: A criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) em 1937, 
primeiro órgão federal responsável por produzir e fornecer filmes educativos às 
escolas brasileiras, é precedida por um conjunto de discursos que conferiam uma 
ambiguidade ao cinema, fruto de seu duplo estatuto: filme e dispositivo. Ao mesmo 
tempo que ele poderia ser um agente perturbador da formação sadia das crianças, 
também poderia agir como fonte de educação científica e patriótica. Esses discursos 
estão imbuídos de uma crença nos poderes miméticos da imagem e do som em relação 
aos objetos que representam. Neste sentido se atribuía como qualidade educativa 
desse cinema a apreensão de fenômenos que já haviam sido descritos e explicados 
pela ciência. 

Apesar dessa tônica, ao analisar o modo de produção e uso do filme Músculos 
Superficiais de um Homem (1936), um dos primeiros filmes educativos do INCE, 
verifica-se como o sentido conferido pelo professor à obra é tão ou mais importante 
que o uso da narrativa oral incluída em sua banda sonora. O número crescente de 
filmes mudos produzidos em detrimento do filme sonoro e a confecção de fichas 
explicativas que acompanham as obras demonstram isso. Entendendo a obra 
cinematográfica como um tipo de manifestação que regula a relação entre o visível e o 
dizível (Rancière 2012) essa prática demonstrava que aquilo que se considerava 
educativo no cinema produzido pelo INCE não dependia intrinsecamente de suas 
imagens e sons mas residia também na regulagem da relação entre filme e observador 
sob um mesmo dispositivo normativo, onde a palavra do professor se fazia 
imprescindível. 
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Introdução 

Em um artigo publicado em maio de 1925, na Folha de São Paulo, intitulado 

“O cinema e a infância”, o seu autor relata um episódio do dia anterior em que ele e 

um amigo observam e comentam a saída de um grupo de crianças de uma sala de 

cinema. Um deles supõe que o grupo acabou de assistir a uma “fita de crime ou 
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aventura de americanos, galopadas através dos morros escalvados” e, em seguida, 

conclui em tom condenatório: 

 

“imagine você se todas essas crianças, que amanhan [...] será a 

nossa mocidade e depois de amanhan [...] estará agindo e pensando, 

se desse coisa melhor do que os crimes e aventuras de que é feita, na 

maior parte, a cinematographia norte-americana” (Carnet 1925, 4). 

 

A conversa continua com o responsável pelo artigo defendendo que as crianças 

deveriam ser protegidas desse tipo de fita e que “se o povo gosta dessas coisas que as 

tenha” (Carnet 1925, 4). O artigo termina com uma exortação ao papel que o cinema 

poderia desempenhar na educação: “Realmente é um caso a estudar. Mas o que mais 

me preocupa é perdermos o magnífico auxílio que o cinema pode dar à educação, 

assim em espetáculos públicos e nas escolas” (Carnet 1925, 4). Neste artigo a 

ambiguidade a respeito dos possíveis usos e influências na formação de crianças e 

jovens é conferido pelo duplo estatuto do cinema: ao mesmo tempo que cinema é 

filme e nesse estatuto recai a desconfiança em relação à cinematografia norte-

americana, ressalta-se os possíveis benefícios do cinema enquanto dispositivo de 

educação nas escolas.   

Em exposição de motivos redigida por Gustavo Capanema em 1936 ao 

presidente Getúlio Vargas, o então Ministro da Educação e Saúde afirma que não é 

mais aconselhável demorar mais tempo na criação de um órgão sistematizador do 

cinema educativo. Ele argumenta que por toda parte, no território nacional, os 

educadores já se convenceram das vantagens de utilizá-lo, nem sempre encontrando a 

necessária assistência técnica por parte do Estado. Após alguns anos de gestação 

nasce o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), através do Art. 40 da Lei nº 

378, de 13 de janeiro de 1937, que o subordinava diretamente ao Ministério da 

Educação e Saúde. 

A criação do INCE, primeiro órgão federal responsável por produzir e fornecer 

filmes educativos às escolas brasileiras, é precedida por um conjunto de discursos no 

campo da educação acerca dos possíveis efeitos do cinema na formação de crianças e 

jovens. Esses discursos estão imbuídos de uma crença nos poderes miméticos da 

imagem e do som em relação aos objetos que representam. Neste sentido se atribuía 
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como qualidade educativa desse cinema a apreensão de fenômenos que já haviam sido 

descritos e explicados pela ciência.  

 Apesar dessa tônica, ao analisar o modo de produção e uso dos primeiros 

filmes educativos do INCE verifica-se como o sentido conferido pelo professor à obra 

é tão ou mais importante que as imagens e o uso da narrativa oral na banda sonora dos 

filmes. O aumento da produção de filmes mudos produzidos pelo INCE entre 1936 e 

1938 – mesmo passados sete anos que o cinema sonoro chegara ao Brasil2 – dão a 

entender isso. Músculos Superficiais de um Homem é um dos filmes silenciosos 

produzidos nesse período e que integrava a série destinada às escolas. O discurso que 

justifica seu modo de produção demonstra que aquilo que se considerava educativo no 

cinema produzido pelo INCE não residia intrinsecamente em suas imagens e sons mas 

na regulagem da relação entre filme e observador sob um mesmo dispositivo 

normativo, onde a palavra do professor se fazia imprescindível. Entenda-se dispositivo 

como os múltiplos processos que se expressam nos modos de relacionar cinema e 

educação também implicados nos processos de subjetivação dos indivíduos envolvidos 

neles, como define Agamben: 

 

“qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres 

viventes” (2009, 40). 

 

Cinema educativo e ciência: vencendo distâncias 

Os discursos dos que defendem o uso educativo do cinema nas escolas do país 

admitem que o filme comercial dedicado às massas possui um caráter instrutivo, mas 

perseguem em seus textos a construção de um campo teórico e prático onde se 

delimite as diferenças entre um cinema que possa ser considerado educativo e o 

cinema de entretenimento. De um modo geral, no campo da educação, os textos são 

atravessados pelas ideias em voga da Escola Nova3 e que estão reunidas nas 

publicações da revista que leva o mesmo nome desse Movimento. Embora cada um de 

                                                 
2 O primeiro filme sonoro exibido no Brasil foi Acabaram-se os Otários (1929), de Luiz de Barros. 
3 Movimento que reivindicava reformas no sistema educacional brasileiro e cujos princípios estão 
resumidos no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932. Quando o manifesto é 
lançado o cinema já era objeto de reflexão por parte de alguns educadores e integrantes do movimento 
como Jonathas Serrano3, Francisco Venâncio Filho, Canuto Mendes, Anísio Teixeira, Lourenço Filho. 
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seus autores fale da relação entre cinema e educação a partir de suas próprias 

experiências profissionais e trajetórias, um princípio geral do Movimento atravessa 

todos os discursos: a centralidade da ciência na renovação da educação brasileira. 

Afirmando que essa sociedade é resultado de progressos materiais alcançados por 

meio da ciência, os educadores da Escola Nova procuram impregnar o processo 

pedagógico de um modus operandi trazido do campo científico. Nesse sentido a 

observação é considerada o princípio essencial.  

 

“O ponto de partida, na escola nova, é sempre a observação. É 

um princípio essencial. O professor começará por ensinar o alumno 

a “observar”, pondo-o em contacto constante com as cousas e os 

factos, despertando-lhe o sentido, desenvolvendo-lhe a capacidade 

de observação. As excursões escolares (a fabricas, a officinas, aos 

jardins botanicos, à lavoura, etc.), os museus e o cinema educativo 

[grifo meu], constituem outros tantos meios de abrir à actividade 

inquieta do alumno novos campos de observação”4. 

 
Dentre os atributos conferidos pelos escolanovistas ao cinema educativo, a 

capacidade de vencer distâncias é destacada, como se pode ver no trecho citado, onde 

o cinema educativo é equiparado às excursões como um meio de observação direta. 

Em outro artigo, O Cinema Educativo – escrito em 1931 por Jonathas Serrano e 

Franscisco Venâncio, professores do Colégio Pedro II e da Escola Normal do Rio de 

Janeiro – é colocado como objetivo da educação “tornar cada vez menor a refracção 

entre o que a escola ensina e o que a vida mostra” (Serrano; Venâncio 1931, 166). 

Dentro de uma certa concepção de ciência, os fenômenos descritos por ela em 

condições controladas ficavam restritos à observação dos cientistas, às publicações 

científicas e aos livros didáticos. O cinema é enxergado desde o início como um 

auxiliar do professor para ampliar o alcance e a influência das experiências científicas. 

Apesar do entusiasmo com a capacidade de a imagem vencer distâncias, no mesmo 

texto Serrano e Venâncio alertam que existem uma série de condições que devem ser 

reunidas para que o cinema educativo atinja seu propósito: 

 

                                                 
4 Programmas..., 1931, 203-204 
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“a) aparelhos: typos, vantagens e inconvenientes de cada typo, 

conforma a finalidade visada, preços, facilidade de manejo e 

transporte, etc; 

b) filmes: aquisição, aluguel, produção, adaptação aos diferentes 

cursos, distribuição regular pelas escolas;  

c) programas: seleção dos filmes, organização de series, adaptação ou 

reducção de películas, etc.. 

d) orientação do professorado no manejo e utilização dos aparelhos: 

escolha dos operadores, conservação e reparo das machinas, cuidados 

com as películas, possibilidades e filmagem directa, revelação, 

redação de legendas, etc.. etc..” (Serrano; Venâncio 1931, 161). 

 

Para aplicação do cinema à educação nacional cumpre resolver toda uma série 

de problemas preliminares. Serrano e Venâncio fazem ver que o sentido do educativo 

no cinema não é intrínseco à imagem. Embora eles entendam a sua força sugestiva, há 

uma clara percepção de que aquilo que pode ser chamado de educativo no cinema não 

se constitui tão somente pela relação entre a forma cinematográfica e os fenômenos 

comprovados cientificamente. O sentido do educativo no cinema vai depender de uma 

série de fatores que estão no seu entorno, que são anteriores e concomitantes ao 

momento em que o filme educativo atinge o seu público. Entre esses fatores se 

encontra a palavra do professor.  

Quando o cinema entra na escola ele se torna mais um componente dentro da 

organização escolar composta por currículo, disciplinas, tempo e espaço de aula, 

testes, progressões de níveis, etc... Essa organização, em última instância, regula a 

distribuição de papéis e lugares de fala em sala de aula, indispensável para produzir o 

efeito de realidade da tecnologia escolar. Assim, a palavra do professor possui um 

papel fundamental nessa operação, pois ela organiza e dá sentido aos fenômenos do 

mundo. Existe, portanto, uma política e uma estética no modo de organização escolar. 

A reflexão que os educadores fazem em relação aos possíveis malefícios do cinema 

possui um fundo moral que guarda relação com o seu potencial narrativo, mas é, 

sobretudo, um receio em relação à sua autonomia narrativa.  

Os primeiros vinte anos de desenvolvimento da forma cinematográfica 

apontaram diversos caminhos. O que se tornou hegemônico foi aquele que melhor 

soube assimilar a cultura letrada escolar sem exigir do espectador o mesmo esforço 
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envolvido no desenvolvimento da leitura e da escrita. Essa foi a vantagem que o 

cinema norte-americano obteve em relação a outras cinematografias. Como diria 

McLuhan, “o filme, seja em forma de rolo, seja em forma de roteiro ou script, está 

perfeitamente entrelaçado com a forma do livro” (McLuhan 1964, 321). Essa 

autonomia narrativa da obra cinematográfica passa a ser vista com receio por 

educadores pois a imagem não dependeria mais da palavra autorizada da instituição 

escolar para ser legitimada. É neste sentido que os discursos a respeito do cinema 

educativo se revestem de um cuidado com a cultura escolar, com a sua organização, 

mas principalmente com a relação entre professor e aluno que o filme irá mediar. Isso 

terá implicações nas decisões técnicas que Roquette Pinto tomará em relação aos 

primeiros filmes produzidos pelo INCE. 

 

“O film falado pelo professor é o melhor” 

Em seu relatório5 a respeito do Cinema Educativo no Brasil, redigido em 

novembro de 1938, Roquette Pinto define assim a produção do INCE feita até aquele 

momento: 

“a) – Films escolares, de 16m/m, silenciosos e sonoro; 

b) – Films populares, sonoros, de 35m/m. 

Os primeiros destinados a circular nas escolas e institutos de cultura, 

classificados de acordo com o grau de ensino; os segundos 

destinados a circular nas casas de exibição publica de todo o pais” 

(Pinto, 1938). 

 

O final do relatório traz uma lista de todos os 58 filmes escolares em 16mm 

produzidos e adquiridos até aquele ano. Entre os filmes escolares produzidos está 

Músculos Superficiais do Homem (1936), com 3 minutos de duração. Usado para 

ilustrar cientificamente aspectos da fisiologia humana, o filme mostra um homem 

vestindo apenas um calção e mostrando, por meio de cuidadosos movimentos 

corporais, as extensões musculares de várias partes de seu corpo: braço, tronco, 

abdómen, costas, pernas.  Esses filmes eram acompanhados de uma ficha explicativa 

para auxiliar os professores. As fichas trazem explicações que não se encontram nos 

filmes e que serviam para auxiliar os professores, que poderiam utilizá-las enquanto o 

                                                 
5 Histórico do cinema educativo no Brasil, 1938. Faz parte dos documentos do INCE nos arquivos do 
CPDOC. GC g 1935.00.00/2. 
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filme fosse projetado, ou depois de sua projeção. Os filmes poderiam ser vistos sem 

explicação mas para que eles obtivessem o efeito desejável pelo INCE, o significado 

de suas imagens precisaria ser apoiado pela palavra do professor. Isso expõe toda a 

maquinaria envolvida na produção de conhecimento na escola.  

Em entrevista dada para a uma publicação de 1944 inteiramente dedicada ao 

INCE, Roquette Pinto defende a inconveniência do uso da legenda nos filmes6 e, ao 

ser questionado como a criança poderia entender uma cena se não lhe for explicada a 

legenda, oferece a ficha como solução. 

 

“Pode sim! A questão está em preparar-se de forma inteligente 

o filme, que antes de tudo deve ser nítido, claro e lógico. Os filmes 

do Instituto ou levam êles mesmos a fala ou são acompanhados de 

discos ou, ainda, são explicados pelo professor. Se o filme não é 

sonorizado, nós o fazemos acompanhar de um roteiro, em folheto à 

parte. Se o professor sabe mais do que está no texto dêsse roteiro, 

melhor! Se sabe menos, então transmite aos alunos o que leu. Muito 

simples!” (INCE 1944). 

 

O primeiro filme sonoro7 editado pelo INCE foi o O Dia da Pátria (1936). 

Também foi o primeiro feito em 16mm no Brasil, o que é considerado por Roquette 

Pinto um grande avanço para o cinema educativo. Ainda que tenha se equipado para 

produzir filmes sonoros, o INCE seguiu produzindo filmes silenciosos pelo menos até 

1938, como consta no relatório sobre o cinema educativo no Brasil, que traz no final 

uma relação estatística anual de filmes silenciosos e sonoros editados e adquiridos 

pelo INCE. Enquanto o acervo de filmes sonoros diminui ao longo de três anos (1936: 

11; 1937: 10; 1938:3), o de filmes silenciosos aumenta consideravelmente (1936: 27; 

1937: 35; 1938: 58).8 Apesar de o cinema sonoro já ser uma realidade nas salas 

comerciais do país desde o início da década, um dos fatores que contribui para que o 

INCE siga investindo no formato silencioso é a resistência dos professores em relação 

                                                 
6 No relatório sobre cinema educativo na Europa (1937) Roquette Pinto escrevia sobre as legendas 
“Também discutida questão das legendas (‘Discadalia’, dos italianos) vamos procurando seguir antes os 
norte-americanos. Pensamos que o film educativo ideal fala por si mesmo; não precisa letreiros, que 
desviam a atenção”. 
7 O cinema sonoro surge nos EUA em 1927 e chega ao Brasil em 1929. 
8 De acordo com o relatório Histórico do cinema educativo no Brasil, de Roquette Pinto, 1938, CPDOC, 
GC g 1935.00.00/2. 
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ao cinema sonoro, uma vez que a narração dos filmes, substituindo a explicação de 

professores, colocaria em cheque o seu papel na educação dos alunos. O próprio 

Roquette Pinto dá indícios desse cuidado, quando conclui, no relatório de 1938, que 

“o resultado geral é que o film falado pelo professor é o melhor. Em seguida o film-

som. O film silencioso no fim. O INCE aconselha isso mesmo” (Pinto, 1938). 

Outros teóricos do cinema educativo viriam a se ocupar do papel do professor 

nesse contexto. Levando em conta a forte influência que a educação exerce na política 

governamental na década de 30, é natural que seus defensores tenham um cuidado no 

momento de avaliar o nível de interferência que o filme terá na relação entre 

professores e alunos. É assim que Canuto alerta: 

 

“O cinema substitui as descrições verbais ou escritas de 

quaisquer figuras concretas de coisas, fatos ou fenômenos. Embora o 

faça com indiscutível superioridade, porque é o melhor processo de 

representação das imagens, ainda não exclui a necessidade da 

palavra do professor [...] Mesmo quando se trata de fita sonora. A 

palavra do mestre completa, aí, o valor das vistas, sons, fala, da tela, 

[...] tornando-as mais passíveis de assimilação e mais favoráveis a 

ulteriores e produtivas abstrações individuais. Apenas, no cinema há 

menos que completar” (Canuto 1931, 190). 

 
Por sua vez, o texto de Serrano e Venâncio (1931) traz uma série de limites a 

respeito do uso do cinema educativo, entre eles o fato de que o filme deve ser curto e 

por isto sacrificar “tudo que é do domínio da palavra” (1931, 164). 

Na base dessa preocupação de que o cinema educativo não substitua o professor 

está a consciência da importância deste último no bom desempenho da tecnologia 

escolar. A escrita e a leitura, como técnica cultural, são inteiramente dependentes de 

formas de treinamento especializado. A ampla circulação de publicações impressas 

após o século XV fez surgir toda uma economia em torno da escrita. A escola passa a 

ter como prioridade a formação de leitores, função indispensável na consolidação dos 

estados nacionais nos séculos XVIII e XIX.  É muito significativo que nesse período 

os textos científicos passem a ter um caráter de anonimato no ambiente escolar pois a 

figura do mestre/professor se torna relevante na organização, tradução e transmissão 

do conhecimento científico. Como afirma Rancière: 
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“Na oposição sublinhada entre a voz viva e a escrita morta, é 

preciso reconhecer uma oposição mais essencial entre dois modos de 

circulação dos enunciados: um enunciado acompanhado e um 

enunciado livre. O enunciado acompanhado – socorrido, explicado, 

conduzido do ponto de partida ao ponto de destino pelo dono – é, 

como se sabe, a matriz de qualquer pedagogia.” (Rancière 1995,  8-9).  

 

Assim como a imagem, a palavra cumpre o papel de trazer para perto aquilo que 

está distante no tempo e no espaço, mas antes de ser instrumento de poder ou via real 

de saber, ela é “coisa política porque seu gesto pertence à constituição estética da 

comunidade” (Rancière 1995, 7). À medida que um certo modelo de cinema se torna 

hegemônico, no início do século XX, ele passa a ameaçar a hegemonia da 

comunidade escolar como guardiã e transmissora do conhecimento científico. A 

palavra que, até então, era de domínio da escola, passa a ser de domínio do cinema. 
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