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Resumo 
Este estudo apresenta conclusões sobre o uso de filmes em sala de aula, desde a sua 
chegada nas escolas brasileiras aos dias de hoje, correlacionado à existência de uma cultura 
áudio-imagética escolar. O Instituto Nacional do Cinema Educativo - INCE produziu mais 
de 400 documentários educativos e culturais destinados às escolas, instituições culturais e 
salas de cinema. A abordagem enfoca os impactos e conseqüências geradas pelo INCE no 
atual contexto educacional a partir dos depoimentos obtidos por meio da metodologia de 
História Oral, dada a não existência de documentação do órgão. Foram analisadas 
entrevistas, conjugadas à análise argumentativa, trianguladas com uma investigação 
histórica documental. Foram depreendidos significados que professores, alunos e outros 
personagens que vivenciaram o período obtiveram do cinema como recurso didático e as 
dificuldades enfrentadas pelo seu uso nas escolas. Os resultados convergem em parte para 
a literatura existente sobre o tema e trazem novas questões sobre formação docente no uso 
de tecnologias educacionais.  
Palavras-chave: Cinema Educativo. Cultura áudio-imagética escolar. Mídia-educação. 
 
 

1. A IMAGEM EM MOVIMENTO NAS ESCOLAS DATA DA DÉCADA DE 1920 

 

Com todo fascínio que as novas tecnologias exercem atualmente na tecnologia 

educacional, as contribuições substantivas que o cinema propiciou, no início do século 

passado, à educação escolar e social ficaram esquecidas. O cinema ainda se mantém nas 

escolas até os dias atuais sob forma de fitas de videocassete, DVD e discos de computador. 

Mas a imagem em movimento em sala de aula não é novidade das gerações recentes. 

Desde o início da década de 1920, educadores brasileiros já discutiam suas potencialidades 

na educação – tensões e articulações que iriam culminar, em 1936, na criação do Instituto 

Nacional de Cinema Educativo (INCE) – primeiro órgão oficial do governo planejado para 

o cinema.  

A chegada do filme no ambiente escolar foi uma encantadora novidade: 

momento de transição da linguagem estática para a linguagem em movimento, que 

propiciou reflexões profundas no modelo pedagógico do falar-ditar do mestre, que vinha 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 2 
 

sendo implementado desde os primórdios da educação escolar. O uso do cinema na prática 

educacional provocou transformações no ensino baseado, até então, em imagens estáticas. 

A linguagem imagética disponível antes era somente através de livros, fotografias, 

gravuras e pinturas, que permitiam, dessa maneira, que o aluno conhecesse as diferentes 

culturas do país e do mundo. Mas para ter acesso aos novos conhecimentos, era necessário 

estar alfabetizado. A arte cinematográfica veio ao encontro da possibilidade de veicular a 

cultura às gerações analfabetas, uma vez que os códigos imagéticos visuais independem do 

sistema da escrita, que segue uma estrutura gramatical e ortográfica complexa. Sem contar, 

ainda, que o ensino era centrado na figura do professor, que, através de exposições, quase 

sempre orais, narrava o saber histórico aos educandos. O filme trouxe essa perspectiva de 

mudança.  

Logo após a invenção do cinematógrafo, pelos irmãos Lumière, o Brasil 

realizou a sua primeira exibição de cinema (SIMIS, 1996). A maior parte dos filmes 

produzidos, nos primeiros anos, era de curta duração, em sua maioria do tipo documental e 

educativo. Por isso, a história do cinema educativo e documentário acabou se confundindo 

e se tornando a mesma. Conforme Promm Netto (2001, p.79), filmes educativos “são todos 

os filmes instrutivos do tipo como fazer, para estudo na sala de aula, documentários 

sociais, científicos, debates, cinejornais e cine-magazines, assim como muitos filmes 

produzidos para fins de relações públicas, treinamento e até publicidade”.  

É comum denominar-se educativo somente o filme cuja temática se relaciona 

com conteúdos e habilidades transmitidas pela escola a partir de seu currículo escolar. Suas 

intenções são, normalmente, formativas, didáticas e, na maioria das vezes, fechadas. É 

freqüente, também, que se utilize a nomenclatura de filme educativo aplicada a assuntos 

instrucionais e científicos, que objetivam auxiliar ou substituir total ou parcialmente a 

função exercida pelo professor de explicar determinado assunto. Esta restrição não se 

demonstra fecunda quando se deseja explorar as potencialidades dos recursos 

cinematográficos, tendo em vista a transformação e o desenvolvimento social que 

propiciam. O filme educativo, no início do século XX, principalmente aquele idealizado 

pelos profissionais do INCE, não estava voltado somente a essas denominações, mas 
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ampliava o termo educativo a todo e qualquer conteúdo de apreensão da realidade sócio-

cultural.  

Quando se anuncia um filme documentário, acredita-se que será projetada a 

vida como ela é. A divisão entre filmes de ficção e documentário acabou por fomentar a 

idéia de que o primeiro conta uma história e o segundo, a realidade. No entanto, não há 

unanimidade no entendimento de que o filme documentário expresse a realidade, uma vez 

que a partir do momento em que o diretor escolhe a posição da câmera de onde filmar, 

como filmar e faz a montagem do filme, já está gerando modificações (BRUZZO, 1995). A 

fronteira entre documentário e ficção é cada vez menos clara, uma vez que os realizadores 

ousam experimentar procedimentos ficcionais nos documentários e elementos autênticos 

nos filmes ficcionais. Na verdade, não significa que não existam elementos que possam ser 

definidos como gênero documentário ou documental. A diferença encontra-se no discurso 

narrativo, já que o documentário tenta “convencer” o espectador de alguma tese. Na 

produção do INCE, por exemplo, Humberto Mauro produziu mais de 300 curtas e médias 

metragens documentais, que levou à tradição de manter o curta-metragem como gênero 

documental. Isto perdurou por duas décadas. No entanto, o próprio cineasta realizou 

documentários de ficção com elementos autênticos, como é o caso do filme O Despertar 

da Redentora (1942), que conta a história da abolição da escravatura em 1888 pela 

Princesa Izabel. O filme é baseado em um conto de Maria Eugênia Celso e o fim da 

escravidão é explicado através de uma fábula.  

O enfoque dado ao filme como recurso didático tem suscitado diferentes 

estudos nas áreas das ciências humanas e sociais. No entanto, a maioria das pesquisas não 

entremeia a ligação entre passado e presente. Voltam-se mais aos seus reflexos no futuro. 

Estudos recentes, direcionados ao uso de filmes em sala de aula, destacam que o cinema na 

escola, atualmente, é inadequadamente utilizado, potencializado, muitas vezes, de forma 

ilustrativa para preencher “espaços vazios”, sem realizar reflexão sobre a herança cultural 

proveniente do passado.  

O INCE foi fundado no Governo Getúlio Vargas, em 1936, sob coordenação 

do Ministério da Educação e Saúde Pública. Sua criação foi resultado de um longo debate, 

emergido nas primeiras décadas do século passado sobre o bom e o mau uso de imagens na 
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educação destinadas às crianças e aos jovens. Utilizado para criar uma nova imagem do 

Brasil (SCHVARZMAN, 2004), fortaleceu os ideais da Escola Nova, movimento que 

defendia a modernização da sociedade através da ciência e da educação. O cinema no 

ensino poderia ser a mola propulsora dessa modernidade: levar uma visão positiva do 

Brasil, moldar as mentes por meio das imagens, e, ao mesmo tempo, amenizar questões 

críticas como o analfabetismo. Com o cinema educativo, seria possível valorizar a natureza 

e a cultura brasileira e levar informação pelo país afora à massa dos incultos e iletrados.  

O órgão funcionou de 1936 a 1966, produziu mais de 400 documentários de 

curtas e médias metragens voltados à educação popular, divulgação da ciência e 

tecnologia. Muitos filmes foram adquiridos pelo órgão, o que fez com que sua filmoteca 

chegasse a cerca de 1000 títulos sobre os mais diversos assuntos. A exibição era voltada às 

escolas, instituições culturais e salas de cinema, antes da projeção do circuito comercial. 

Foram realizadas películas sobre medicina, biologia, botânica, física, química, artes, 

antropologia, história, geografia, literatura, música, folclore, astronomia, entre outros. 

Roquette-Pinto foi o seu principal diretor, e nos 10 primeiros anos de funcionamento, o 

Instituto atingiu seu auge, produzindo mais de 200 documentários. Humberto Mauro, seu 

mais destacado cineasta, foi responsável pela produção da maioria dos filmes educativos e 

culturais.  

Alguns registros do século passado demonstram que existiam muitas dúvidas a 

respeito da eficácia do filme como recurso didático. Todos esses receios podem ter 

dificultado a criação ou a formação de uma cultura positiva sobre o cinema educativo ao 

longo dos anos. Importantes obras publicadas na década de 1930, entre essas: Cinema e 

Educação (1930), de Jonathas Serrano e Venâncio Filho; Cinema contra Cinema (1931), 

de Joaquim Canuto Mendes de Almeida; O Cinema Sonoro e a Educação (1939), de 

Roberto Assumpção de Araújo, afirmavam que o professor via com desinteresse e 

desconfiança o uso do cinema escolar. Essas discussões, infelizmente, são as únicas fontes 

de que dispomos sobre a receptividade dos professores, haja vista que a documentação do 

INCE não foi encontrada e nos poucos registros existentes, entre artigos nos periódicos da 

época e documentação dos arquivos pessoais de Gustavo Capanema, Roquette-Pinto e 

Jonathas Serrano não consta a repercussão dos filmes no meio educacional.  
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Por ter sido concebido em um governo totalitário, os filmes produzidos no 

INCE permaneceram por longo período em segundo plano na história do cinema brasileiro, 

que começou a ser escrita a partir da década de 1960, com Alex Viany, Glauber Rocha, 

Ismail Xavier e Paulo Emílio Salles Gomes. Segundo Souza (2003), a ausência de estudos 

aprofundados sobre os documentários, chamados de “naturais” ou de “cavação”, foi devido 

à desconfiança da veracidade dos filmes deste estilo, bem como comparação à produção 

dos cinejornais brasileiros (CJB) oficiais, que funcionaram a serviço da propaganda dos 

governos ditatoriais.  

Conforme Catelli (2005), grande parte do material do INCE perdeu-se em 

incêndios e depósitos; a outra foi queimada propositalmente. A maioria do material 

existente encontra-se preservada nos arquivos do Centro Técnico Audiovisual (CTAv), no 

Rio de Janeiro, e na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Em 1997, quando da 

comemoração do centenário de Humberto Mauro, foram disponibilizadas em vídeo e, 

posteriormente, em DVD, a Coleção Brasilianas1, lançada pela FUNARTE.  

A pouca documentação existente sobre a história do INCE é encontrada nos 

arquivos pessoais de Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde Pública de 1937 a 

1945; nos arquivos de Roquette-Pinto, considerado o mentor do órgão e, também, seu 

primeiro diretor. Nos 20 anos seguintes de seu funcionamento, só há como proceder 

análise sobre a história do INCE a partir dos filmes que foram produzidos ou por meio de 

fontes orais.  

A maioria dos trabalhos existentes sobre a história do INCE não realça a 

repercussão dos filmes entre professores e alunos, sem contar que não são da área de 

educação. Desse modo, restaram dúvidas sobre como foi aceito este recurso áudio-

imagético na época, seus impactos e conseqüências. O assunto não teve a repercussão 

propícia, além do enfoque promovido, até então, por dois motivos: devido à ausência de 

documentação suficiente sobre o órgão, impossibilitando agregar informações detalhadas, 

                                                            
1 A Coleção Brasilianas consiste em curtas-metragens realizados a partir de 1945 sobre canções populares 
recolhidas por Villa-Lobos e Mário de Andrade. Os filmes que compõem a série são: Casinha Pequenina e 
Chuá Chuá (1945), Azulão e Pinhal (1948), Aboio e Cantigas (1954), Engenhos e Usinas (1955), Cantos de 
Trabalho (1955), Manhã na Roça, Carro de Bois (1956), Meus Oito Anos (1956) e João de Barro (1956).   
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ou, simplesmente, porque tais registros sequer foram observados, já que o interesse dos 

intelectuais estava voltado à produção de filmes e não à sua recepção. De qualquer 

maneira, as fichas de entrada e saída de filmes, número de cópias, reduções e empréstimos 

perderam-se. A catalogação permitiria analisar, pelo menos, quais os assuntos de maior 

interesse do currículo escolar.  

Ainda hoje existem muitos questionamentos sobre a eficácia da linguagem 

áudio-imagética nas práticas educacionais. Quando o INCE surgiu, portanto, supõe-se que 

as dúvidas eram ainda maiores. Em face da falta de documentação existente e das 

indagações a respeito da importância de incorporar as tecnologias em sala de aula e suas 

conseqüências, este artigo propõe esclarecer quanto de nosso passado está contido em 

nosso presente e a existência de uma possível cultura áudio-imagética escolar que, 

independentemente de ser positiva ou negativa, tem influenciado e refletido na mídia-

educação em face da herança cultural educacional.  

 

2. A HISTÓRIA ORAL E O INCE 

 

Como não existe uma documentação oficial a respeito do INCE, a metodologia 

de História Oral permite agregar novas informações, no intuito de analisar a repercussão 

dos filmes no meio educacional. Um dos grandes méritos da História Oral é permitir 

alcançar novas versões além das oficiais e públicas dos fatos, indo ao encontro de outras 

faces sobre o fato narrado ou escrito, através do depoimento oral (Alberti, 2005).   

Entre os entrevistados2 selecionados encontram-se importantes personagens do 

contexto, como: professores e alunos de escolas municipais do Rio de Janeiro que 

vivenciaram as exibições dos filmes do INCE em sala de aula; profissionais que 

vivenciaram a produção / exibição de filmes durante a existência do INCE, com destaque 

ao cineasta Jurandyr Noronha; depoentes que vivenciaram as exibições dos filmes após a 

transformação do INCE para Departamento de Filme Educativo (INC) e Departamento de 

Filme Cultural (DFC).   
                                                            
2 Para conhecer a íntegra das entrevistas e toda a pesquisa a respeito do INCE ver: CARVALHAL, 2008.  
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Os depoentes fazem a defesa de pontos de vista pessoais, portanto, lidam com 

o preferível. Trata-se de escolhas: o porquê de uma determinada memória ou 

acontecimento em detrimento de outro. O interesse com a argumentação, neste caso, é a 

descrição de como entra em cena o discurso. O trabalho não se esgota em descobrir o que 

verdadeiramente aconteceu, mas refletir sobre as motivações e propósitos de seus 

personagens, que, nem sempre, precisam ser os principais protagonistas. Entender suas 

visões não significa aceitar que a história tenha ocorrido da forma tal qual narrada, mas 

compreender as suas múltiplas facetas. Afinal, a história é feita de múltiplas histórias 

(POLLACK, 1989).   

O processo de documentação através dos relatos orais tornou possível registrar 

impressões de diferentes personagens do contexto que, além de agregar novas versões à 

história, promoveram um diálogo entre passado – presente – futuro, a fim de cristalizar o 

cinema como recurso atrativo, motivador, perene e atuante nos meios educacionais.   

 

3. ESBOÇANDO CONCLUSÕES: INCE, CINEMA, EDUCAÇÃO E MEMÓRIA  
 

A triangulação entre a literatura existente e a análise das entrevistas 

possibilitou diferenciar uma concepção diferente sobre o uso do filme educativo entre 

professores e alunos e demais entrevistados, neste caso, produtores e exibidores que 

conheciam o INCE. Entre as principais idéias convergentes, destaca-se a utilização do 

recurso fílmico no ginásio e ensino médio. No primário, somente um depoente tem 

memórias de filmes. A constatação vai ao encontro de um aspecto central disposto em 

quase todas as entrevistas, à exceção da depoente que cursou formação de professores no 

Instituto de Educação: os filmes, em sua maioria, não tinham entrelaçamento direto com o 

currículo escolar. Serviam mais como ilustração da realidade brasileira, em detrimento dos 

conteúdos curriculares, planejados pela Secretaria de Educação.  

Foram utilizados em disciplinas de ciências sociais e humanas. Matérias como 

Matemática, Química e Física parecem ter ficado preteridas, pelo menos no grupo 

pesquisado. A literatura existente sobre o INCE e um dos depoimentos da classe docente 

confirmam a produção de filmes e diafilmes para diversas disciplinas. Mas o próprio 

Decreto 2940, que instituía o uso do cinema nas escolas do município do Rio de Janeiro, 
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em seus artigos 633 a 635, registrava que o filme deveria ser utilizado, sobretudo, para o 

ensino científico, geográfico, histórico e artístico. Essas idéias também foram exploradas 

nos três livros sobre cinema educativo publicados na década de 1930.  

Somente uma das entrevistadas do meio educacional afirma que os assuntos 

trabalhados em aula estavam diretamente articulados com o conteúdo pedagógico. Os 

títulos utilizados no Instituto de Educação não foram produzidos pelo INCE, mas faziam 

parte de sua filmoteca. Assuntos didáticos, em especial sobre Puericultura, muito 

trabalhados na instituição, foram comprados. Há de se levar em conta, ainda, que o 

Instituto de Educação na época, tinha uma prática diferenciada das demais escolas da rede 

e, por isso, é plausível pensar que, de uma maneira geral, a utilização de filmes não tinha 

relação com o conteúdo curricular. 

Outra constatação enfocada entre a classe docente e discente voltou-se à 

iniciativa para utilizar o recurso fílmico, que era isolada no universo escolar. Partia de 

professores considerados modernos e inovadores, motivados por sua boa vontade e 

conhecimento para enriquecer a aula, tirando o educando da mesmice.  

Os assuntos trabalhados abordavam a realidade brasileira, sob os mais 

diferentes enfoques, servindo como elemento de fixação à aula. Conforme Preto (2007), a  

utilização do cinema como ilustração é para mostrar o que foi falado em aula na 

expectativa de que o aluno apreenda elementos e outros fatores para compor um cenário à 

abordagem pretendida, fazendo-o concretizar imagens para os fatos envolvidos no tema 

tratado. Essa utilização não promove reflexões sobre o conteúdo explorado. Serve, apenas, 

como exemplo. 

Isso sugere uma dificuldade na realização de um trabalho crítico e 

impulsionador de debates temáticos e pesquisas em sala de aula. Os resultados condizem 

não só com as teorias da comunicação vigentes até a década de 1980 sobre receptores 

passivos, mas, principalmente, com a ideologia roquetteana e, de certa maneira, do INCE, 

em acreditar que seria possível moldar a mente dos educandos através da educação.  

Os intelectuais do movimento renovador depositaram nos meios de 

comunicação o papel de intervirem no campo educacional como transmissores da 
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modernidade. A educação ficou superdimensionada, uma vez que se acreditava na reforma 

da sociedade através da reforma do ensino. No entanto, hoje, a tendência mais forte opta 

pela compreensão de que não é o recurso que vai promover essa transformação, mas seu 

uso apropriado. Para que o filme não fosse utilizado apenas como recurso ilustrativo, seria 

necessário direcionar o aluno a refletir sobre as informações prestadas e não enxergar a 

imagem como um recurso educador ou exemplificador por si só.  

Ao mesmo tempo, utilizar o filme como ilustração permitiu ao aluno vivenciar 

realidades distantes, conhecer culturas diferentes e adquirir novas experiências, 

possibilitando compará-las, já que a imagem em movimento era novidade e a TV ainda não 

havia consolidado seu papel na sociedade como o meio de comunicação existente mais 

acessível. Por isso, os depoentes afirmam que os filmes e diafilmes enriqueciam a aula do 

professor com novos conhecimentos e promoviam uma atividade completamente diferente 

dos demais mestres, que atuavam, unicamente, com o método tradicional de ensino.  

Mas o que se pôde verificar, sobretudo, é que o filme motivou o aluno muito 

mais pela novidade da imagem em movimento. O interesse pelo cinema educativo parece 

ter sido da classe intelectual. A educação tinha outras prioridades. Por isso, seu uso partia 

de docentes inovadores e não havia qualquer formação voltada ao professor para o uso 

audiovisual.  

O ponto comum central encontrado nos depoimentos voltou-se à dificuldade 

para se ter o projetor na escola e seu difícil manuseio, quando existente, que exigia 

manutenção técnica adequada e aprimorada. As projeções tornavam-se trabalhosas para os 

mestres. Por conta disso, muitos deles optaram em trabalhar com diafilmes e slides, a partir 

da década de 1950, cuja aparelhagem era de fácil aquisição e locomoção. 

A documentação existente sobre o INCE, principalmente àquela pertencente ao 

arquivo Roquette-Pinto, já apontava as dificuldades financeiras enfrentadas pelo órgão. O 

projetor de 16 mm era muito caro e as escolas não podiam comprá-lo. A versão que 

atualiza esta questão é mostrar que, talvez, o alcance do INCE tenha sido ainda bem menor 

do que, na verdade, se propunha. Mesmo a região sudeste que era privilegiada por conta 

das distâncias regionais, também priorizou, a partir da segunda metade do século XX, o 
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uso de diafilmes e slides. E apesar dos depoentes afirmarem que os filmes eram muito 

procurados, a dificultosa busca metodológica em encontrar instituições, professores e 

alunos que vivenciaram as exibições de filmes do INCE não converge para esta conclusão.   

A controvérsia principal extraída diz respeito à formação do professor. Apesar 

de ser destacado o pioneirismo na utilização do recurso audiovisual, todos compartilham 

da mesma opinião sobre a formação pedagógica docente. É necessário, para eles, que haja 

uma prática voltada ao uso das tecnologias educacionais em geral, não somente ao cinema, 

e isso nunca fora feito. Essa atualização não deve partir, apenas, do professorado, mas de 

toda a sociedade, por meio de um planejamento político-educacional, que ofereça planos 

de cursos e currículos que estimulem um fazer pedagógico alinhado às tecnologias 

educacionais. Somente assim, será possível concretizar o audiovisual em sala de aula.  

Um dos depoentes afirmou que o material produzido pelo INCE estava mais 

voltado à formação do professorado que do próprio aluno, comprovando o despreparo da 

classe docente para com a linguagem áudio-imagética e para os conhecimentos exibidos. A 

própria literatura existente confirma, de forma indireta, essa formação deficitária na 

medida em que editava os folhetos que acompanhavam os diafilmes.  

Os depoentes que vivenciaram a produção e exibição dos filmes do INCE, 

entre esses, Jurandyr Noronha, Myrce Gomes, Ana Pessoa, Dejean Pellegrin, Fernando 

Ferreira e Mauro Domingues apresentaram diversas convergências em seus depoimentos, 

sendo divergentes em pouquíssimos temas. Para a maioria dos entrevistados, os 

departamentos que surgiram no INC e na Embrafilme (Departamento de Filme Educativo e 

Departamento de Filme Cultural), voltados à produção de curta-metragem, mesmo com 

algumas características de cunho político, administrativo e gerencial diferentes, ainda sim, 

deram continuidade às atividades do INCE, como produzir filmes destinados ao circuito 

escolar.  

Um dos depoentes informa que a prioridade dos demais departamentos não era 

a escola, mas o circuito comercial. Mas vale destacar que os filmes do INCE, conforme 

literatura disponível, também eram destinados ao circuito comercial antes da exibição de 

longas-metragens, no intuito de instruir a massa da população inculta e iletrada.  
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Outra divergência enfoca a utilização dos filmes do INCE após a 

transformação para INC. Para os depoentes, os títulos continuaram sendo usados nos 

departamentos seguintes e distribuídos nas escolas. Mas há um entrevistado, caracterizado 

como memória de herança, que discorda. Afirma que a sobrevivência do órgão só pode ser 

reconhecida pela existência de seu acervo fílmico, porque as atividades foram modificadas, 

algumas até mesmo interrompidas.   

Um ponto de convergência refere-se à estrutura do INCE, que era fechada e 

centralizada nas mãos de Humberto Mauro, privilegiando poucos produtores. Essa 

perspectiva de mudança surgiu com a entrada de Flávio Tambellini, possibilitando que 

uma nova geração de cineastas pudesse filmar e realizar filmes.  

Na análise proposta, houve um fato comum: nenhum dos depoentes 

acompanhou a recepção de filmes entre alunos e professores em sala de aula. Somente nas 

exibições feitas no auditório do DFC. Para eles, a utilização era intensa porque o número 

de cópias e saídas de películas era enorme. Dessa forma, por suposição, chegaram à 

conclusão de que o professorado devia ter muito interesse pelo recurso fílmico como 

instrumento pedagógico. No entanto, a quantificação não pode estimar a recepção, uma vez 

que não há como mensurar comportamentos através de números.  

Entre os pontos comuns também se destaca a utilização voluntária de filmes 

pelas instituições, não havendo imposições do governo ou do órgão para que fosse 

consubstanciada. Isso também foi propiciado pela produção totalmente cultural e didática, 

contrária à apologia política. Essa informação contraria o que Franco (1987) afirmou sobre 

o INCE. Para a pesquisadora, os filmes foram utilizados num fenômeno de moda 

passageira, sob pressão do governo, e foram esquecidos nas prateleiras. Vale ressaltar, 

também, a nítida diferenciação feita por Roquette-Pinto entre os filmes do DIP e do INCE. 

O primeiro era voltado à propaganda e o INCE à educação.  

Todos os depoentes destacaram que o INCE foi um órgão à frente do seu 

tempo. Certamente, sua idéia seria perfeitamente aplicável nos dias atuais com a Internet e 

o DVD. O maior problema apontado foi a falta de recursos financeiros suficientes para 

alcançar os objetivos fundamentados. Entre as principais deficiências elencadas pelos 
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produtores, encontra-se a falta de projetores e a inabilidade da classe docente para trabalhar 

com o maquinário – correlação esta apresentada, também, por professores e alunos.  

A existência dos filmes educativos do INCE foi essencial para mostrar à 

população brasileira que o país também fazia cinema, tornando-se importante para a 

história cinematográfica nacional, e, principalmente, porque através dos filmes, alunos e 

professores puderam conhecer a cultura nacional, desconhecida pela sociedade como um 

todo, em especial, pela classe docente e discente.  

A principal contradição entre os depoimentos diz respeito à qualidade dos 

filmes e à sua classificação. Para a grande maioria dos entrevistados, os filmes não eram 

“chatos”. No entanto, implicitamente, foi possível perceber que alguns temas, em especial 

aqueles científicos, sugeridos por professores e por Roquette-Pinto, filmados 

obrigatoriamente, não eram considerados tão interessantes. Esses assuntos não foram 

classificados como documentários por um único depoente, mas sim, como “filmetes 

informativos”. Os demais têm opinião contrária e concebem todo o acervo do INCE como 

documental.  

No entanto, foi possível detectar que, mesmo entre os produtores, há uma 

concordância de que determinados temas mais poéticos e culturais eram mais solicitados e 

acabaram firmando-se no acervo fílmico do INCE como de melhor qualidade. Foram esses 

títulos, ainda, que, mais tarde, continuaram sendo usados no DFE e DFC, como a série 

Brasilianas. Essa constatação já coincide com o único catálogo de filmes existente após a 

década de 1970, cujos 100 títulos elencam esses temas, em detrimento dos demais.  

A controvérsia extraída dessa mesma argumentação gira em torno da 

diferenciação entre filme cultural e filme didático. A produção do INCE, apesar da 

nomenclatura educativa, estava dividida em vários aspectos. Os depoentes compartilham 

da mesma concepção de que os filmes culturais possuem informações mais amplas e são 

melhores que os filmes didáticos, considerados mais técnicos.  

É interessante a observação a respeito da obra produzida, porque o mentor do 

INCE, Roquette-Pinto, tinha uma visão de cultura e educação completamente distinta. Para 

ele, o educativo não era apenas didático e pragmático, mas um saber cultural elevado 
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através das artes, da ciência e das letras. A educação seria ginástica de sentimentos, 

aquisição de hábitos e costumes. A cultura, a apreensão de conteúdos. Através da 

educação, seria possível transformar a sociedade, porque não se poderia viver sem 

educação. Já a falta de cultura, seria remediada, adquirida mais tarde. Educação e cultura 

eram, portanto, indissociáveis. Isso quer dizer que todo e qualquer filme produzido pelo 

INCE deveria ser visto como educativo sem fazer esta distinção, depreendendo que ambos 

são processos correlacionados. Mas não é essa a visão dos depoentes que conferem, 

claramente, um valor de atualidade e liberdade de criação ao que é cultural e algo que 

aprisiona e restringe ao que é didático.  

Este pensamento de diferenciar a cultura da educação perdura até hoje nos dias 

atuais. À educação é permitido realizar algo maçante, com conteúdo pragmático, 

puramente didático, ou mesmo, de menor valor. À cultura são associados conteúdos 

elevados, ricos, mais agradáveis. Fica constatado, portanto, que apesar do ideário 

roquetteano sobre cultura e educação não diferenciar ambos os conceitos, a produção 

fílmica do INCE apresenta, nitidamente, essa diferença, sob o viés dos entrevistados.  

Outra argumentação encontrada converge à formação deficitária do professor 

para o recurso audiovisual. Segundo os produtores / exibidores, a maioria dos professores 

não está e nunca esteve preparada para utilizar filme em aula. Todos partilham visões 

negativas sobre o fazer pedagógico, atribuindo ao mestre falta de convicção, falta de 

planejamento, desmotivação, além de uma má formação que não engloba informação 

cinematográfica para alcançar uma visão crítica sobre cinema.   

Esses resultados direcionam os pesquisadores a questionarem ou refletirem: 

onde estava o problema, então, no INCE ou na educação?  

Os dados disponíveis na literatura existente e os resultados encontrados na 

pesquisa realizada destacam que o projeto de utilizar o filme com a criação do INCE foi 

uma atitude adiante de seu tempo, na defesa da dimensão pedagógica de incorporar a 

imagem em movimento no processo de socialização do indivíduo. Os vanguardistas 

implementaram uma nova forma de educar, já que o espaço escolar movia-se, unicamente, 

até então, em torno da oralidade e da figura do professor. No entanto, os filmes ficaram 
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centrados, principalmente, na produção, carecendo de uma estratégia de veiculação nos 

espaços educacionais do país e de um planejamento orçamentário e político-pedagógico 

que viabilizasse melhores retornos e abarcasse o currículo escolar para que os alunos 

pudessem enxergar o uso dos filmes como uma prática habitual e importante para o 

processo educacional e não apenas para preencher espaços vazios em sala. O que se 

depreende é que os produtores enxergaram a escola como usuária e não como parceira.  

Todas essas movimentações levam-nos a refletir sobre a falta de sintonia entre 

os projetos idealizados e a capacidade real da sociedade brasileira de absorvê-los, o que, de 

certa forma, ainda persiste. Muitas idéias sequer saem do papel; ficam apenas na intenção e 

não se viabilizam completamente. Outras aumentam o abismo entre quem pensa a 

educação e quem a executa ou vivencia. Este posicionamento em relação ao recurso 

fílmico tem se repetido ao longo dos anos. Pelo menos na prática escolar brasileira, apesar 

das pesquisas apontarem a necessidade de se cristalizar o recurso audiovisual na educação, 

sua implementação é escassa, centrada em um pequeno número de instituições 

educacionais, localizadas, em sua maioria, nos grandes centros urbanos. Dependem, 

exclusivamente, da boa vontade, iniciativa e flexibilidade dos educadores. As formas 

tradicionais de ensino ainda imperam e a formação educacional por meio da imagem ainda 

continua relegada a um segundo plano.  

Culpar os idealizadores, pela forma de planejamento, ou a escola, por ter outros 

interesses, não parece ser a decisão mais acertada. O que se busca aqui é a compreensão de 

uma dinâmica complexa e contraditória, por que histórica. Há uma dialética própria entre, 

por um lado, os fatores que definem a produção e, por outro, as demandas culturais e 

históricas, as memórias sociais e os gostos populares que, por sua vez, interpelam os meios 

massivos de comunicação.  

O caminho seja, talvez, um meio termo, cabendo ao docente fazer uso da 

sensibilidade e do bom gosto para que haja flexibilidade e oportunidade ao aluno para se 

tornar responsável e consciente de sua aprendizagem. Desse modo, para que o uso do 

recurso áudio-imagético consolide seu papel mesmo depois de 70 anos em funcionamento, 

é necessário que o diálogo entre os campos da comunicação e da educação seja ampliado, 

permitindo consolidar um campo cuja especificidade seja pesquisar os processos 
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educacionais dos meios de comunicação, não somente nos cursos de pós-graduação, mas, 

sobretudo, voltado ao ensino básico e fundamental. Somente assim, as tradições e os 

valores do século passado serão referências e pontes para novos estudos.  
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