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Resumo 

 

Este trabalho monográfico busca investigar as ações do Médico, Antropólogo e 

Educador Edgard Roquette-Pinto na construção e desenvolvimento do Instituto 

Nacional de Cinema Educativo nos anos de 1936 a 1947, Visando a implementação do 

seu ideário educacional através do cinema educativo. Instiga-nos compreender a 

proposta deste intelectual no “campo educacional” através de seus conhecimentos 

antropológicos, na criação deste instituto que tinha como finalidade precípua a 

divulgação do conhecimento cientifico através dos filmes educativos. 

 Interessa-nos também fazer uma análise das teorias raciais hegemônicas vigentes no 

final do século XIX e inicio do século XX, a fim de tentar compreender sua tese de 

defesa da miscigenação do povo brasileiro e a utilização da educação como instrumento 

transformador. 
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Introdução 

 

Este trabalho é resultado da minha vivencia como bolsista no projeto de pesquisa 

“A Institucionalização da Antropologia Educacional no Museu Nacional do Rio de 

Janeiro: As Experiências de Geração de João Batista de Lacerda e Edgard Roquette-

Pinto (1870-1935). A partir deste trabalho de pesquisa tive a oportunidade de tomar 

contato com a figura instigante de Edgard Roquette-Pinto pela leitura e analise de 

algumas de suas obras, como por exemplo: Rondonia. 

 O olhar investigativo sobre as experiências geracional, especificamente de 

Edgard Roquette-Pinto, tentando compreender as varias vertentes de sua atuação social, 

mobilizou-me na investigação dos instrumentos utilizados por esse intelectual na 

divulgação do conhecimento. 

Para a construção do projeto de monografia de grande dificuldade foi recortar o 

objeto, visto que sua atuação social se deu por várias vertentes com: o Museu Nacional 

do Rio de Janeiro, o rádio, a Revista Nacional de Educação e o cinema. Porém ao longo 

das pesquisas deparei-me com um vasto material sobre o cinema educativo e na leitura 

deste, o interesse pelo cinema fez-me defini-lo como objeto de estudo para tentar 

compreender o ideário educacional de Roquette-Pinto na construção na nacionalidade 

brasileira. Além do interesse de compreender temas como a miscigenação brasileira, as 

teorias racistas do inicio do século XX, as questões eugênicas que percorriam as cabeças 

pensantes deste período e principalmente a atuação de Edgard Roquette-Pinto no 

cenário brasileiro. Quando o pensamento hegemônico da época desqualifica o povo 

brasileiro por causa de sua origem miscigenada, vendo-o como uma raça degenerada e 

biologicamente inferior. 

 Roquette-Pinto se empenha na busca cientifica de provar que o que afligia os 

“brasilianos”, através de seus estudos antropológicos, não era a inferioridade racial e 

sim a falta de educação e saúde. Por essa vertente ele trabalha desde sua formação como 

médico e toda sua trajetória profissional é em busca de defender sua tese de 

inferioridade cultural e não biológica. 
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 Seguindo então com projetos para sanar o que ele acreditava ser possível 

modificar através da educação ele usa o cinema como instrumento para realizar seu 

ideário educacional de construção da nacionalidade brasileira. Uma busca empreendida 

pelos dirigentes da recente república que pretendia se consolidar e apagar todo e 

qualquer vestígio do antigo regime. 

Depois de deixar a direção do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 1935, ele 

passa a dirigir em 1936 o Instituto Nacional de Cinema Educativo e faz desta instituição 

um meio de divulgação dos conhecimentos científicos, através do cinema educativo, 

que vai levar educação ao povo carente, o que ele acreditava ser o remédio para os 

males sociais. 

Para tentar compreender a atuação social de Edgard Roquette-Pinto, o que 

chamamos de ideário educacional, utilizamos como fonte primeira Rondônia: 

antropologia – etnografia (1917), obra que nasce da sua participação na expedição 

Rondon em 1912 à Serra do Norte, onde ele descreve seus passos pelo interior do Brasil 

e diz “ Tentei tirar um instantâneo da situação social, antropológica e etnográfica dos 

índios da Serra do Norte”(ROQUTTE-PINTO, 1917, p.14). Utilizamos também seu 

trabalho apresentado no Primeiro Congresso de Eugenia intitulado como: “Notas Sobre 

os Tipos Antropológicos do Brasil” no qual  apresenta uma análise antropológica dos 

brasileiros. Nesta obra ele defende que os males do povo não está na miscigenação. Ele 

afirma que “Em geral, tem-se o habito de considerar degenerados, mestiços que são 

apenas doentes ou disgênicos. Não é o cruzamento; é a doença a causa do aspecto débil 

de muitos deles”(ROQUETTE-PINTO, 1929, p.136). A partir de suas pesquisas ele 

defende que “do ponto de vista intelectual os mestiços não se mostram, em coisa 

alguma, inferiores aos brancos”(ROQUETTE-PINTO, 1929, p. 137).  

Polarizamos nossas discussões com leituras de autores que discutem a instigante 

figura deste intelectual, tais como: Jorge Antonio Rangel (2010); Dominichi Miranda de 

Sá (2008); Sheila Schvarzman (2004), Nisia Trindade Lima (2008), Ricardo Ventura 

Santos (2008). 

Para o desenvolvimento do trabalho o mesmo foi dividido em três capítulos. O 

primeiro: Por Edgard Roquette-Pinto: a educação como instrumento construtor da 
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identidade nacional buscamos resgatar toda sua formação e trajetória profissional  para 

traçar a relação com seu ideário educacional, dando ênfase as suas ações que 

embasaram  sua tese de construção da identidade nacional através da educação. 

No segundo capitulo: A criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo 

traçamos o contexto histórico do cinema educativo buscando localizar as ações sociais 

de Roquette neste campo, antes mesmo da criação do instituto, quando já se utilizava da 

cinematografia como processo auxiliar de ensino. 

E no terceiro capitulo: A educação na tela do cinema procuramos apresentar a 

produção do cinema educativo realizada com a parceria entre Roquette-Pinto e o 

cineasta Humberto Mauro que ficou responsável por traduzir para o cinema as ideias do 

então diretor do INCE. 



 

     

Capitulo I 

 

 

Por Edgard Roquette-Pinto: a educação como instrumento construtor 
da identidade nacional 

 

O discurso do Brasil moderno em Roquette-Pinto encontraria no 
campo da educação em estruturação, nos anos 20 do século passado, o 
lugar para aplicação de suas ideias, onde o rádio e o cinema tornar-se-
iam veículos potencializadores da transformação almejada pela 
educação. As oposições binárias entre atraso x progresso, 
tradicionalismo x modernização, hegemonia x dependência 
apareceriam no discurso roquetiano preconizando a construção de uma 
nova pedagogia.Ao nosso ver, a questão racial era considerada não 
como um problema indissolúvel, mas como uma solução possível de 
reafirmação da identidade nacional. Por isso, combateu o núcleo 
central da corrente de pensamento social que enfatizava o caráter 
negativo da miscigenação (RANGEL, 2010, p. 84-85). 



14 
 

     

1.1 Edgard Roquette-Pinto: forma-se um médico, especializa-se um 

antropólogo e nasce um educador 

 

Edgard Roquete-Pinto (1884- 1954) foi uma figura expoente do inicio do século 

XX. Médico, antropólogo e educador teve uma atuação social marcante, mobilizando-

se, através de instituições, para colocar em pratica ações que divulgassem o 

conhecimento cientifico e promovesse o progresso e a civilidade do povo brasileiro para 

a construção de sua nacionalidade. Seus ideais o destacaram como um intelectual 

atuante no processo de estruturação do estado republicano, que buscava  se consolidar 

através de reformas sociais, na qual sua contribuição foi proeminente. 

O dinamismo de Roquette-Pinto, a multiplicidade de ações que 
realizou no campo da ciência e da cultura e o pioneirismo na criação 
de instituições e proposição de temas para a agenda de reformas 
sociais no país colaboraram de forma significativa para tornar visível 
sua contribuição como individuo ao amplo processo de transformação 
que marcaram seu tempo” (LIMA; SÁ, 2008, p.13) 

 

Formado pela Faculdade de medicina do Rio de Janeiro em 1905. Defendeu 

tese de doutoramento que versava sobre: O Exercício da Medicina entre os Indígenas da 

América, “ressaltando alguns aspectos relevante do cotidiano de sua vida, como o 

casamento, o sacerdócio, a habitação, a chefia, a pesca, a caça” (RANGEL, 2010, p.28). 

Neste mesmo ano ele entra para o  Museu Nacional do Rio de Janeiro para atuar como 

professor da Seção de Antropologia e Etnografia, onde produziu trabalhos nesses 

campos, tendo como objeto de estudo os Sambaquis da região litorânea do Rio Grande 

do Sul. Seus trabalhos de pesquisa o levaram a participar de congressos nacionais e 

também  internacionais. 

No Museu Nacional do Rio de Janeiro, Roquette-Pinto construiu sua 
carreira científica. Elaborou trabalhos de pesquisa antropológica e 
etnográfica, participando de congressos nacionais e internacionais. O 
primeiro desses trabalhos foi realizado em 1906, entre setembro e 
dezembro, percorrendo o litoral do Rio Grande do Sul com a 
finalidade de estudar os sambaquis daquela região (RANGEL, 2010, 
p. 38) 
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Com sua entrada para o Museu Nacional do Rio de Janeiro este se torna, para 

ele, o lugar de desenvolvimento de suas pesquisas, onde dá inicio a uma significativa 

produção cientifica. Em 1908 ele publica o trabalho “Notas sobre a fauna cadavérica do 

Rio de Janeiro”. Em 1909 apresentou, no 4º Congresso Médico Latino Americano, o 

ensaio “Etnografia Indígena do Brasil”. E em 1911  apresentou, em Londres, no 1º 

Congresso Internacional das Raças, seu trabalho de pesquisa “Nota sobre a situação 

social do indígena no Brasil”. 

 

 Em junho de 1908, Roquette-Pinto foi nomeado pelo ministro de 
estado de Justiça e Negócios Interiores do Brasil, médico-legista 
interino da polícia do Distrito Federal, publicando no mesmo ano 
Notas sobre a fauna cadavérica do Rio de Janeiro. No ano seguinte, 
participoudo 4º Congresso Médico Latino-Americano com a 
apresentação do ensaio Etnografia indígena do Brasil (estado atual 
dos nossos conhecimentos). Participou também, como delegado do 
Brasil, no 1º Congresso Internacional das Raças, realizado em 
Londres, no mês de abril de 1911. Na ocasião, apresentou como 
trabalho de pesquisa um ensaio intitulado Nota sobre a situação social 
do indígena no Brasil. (RANGEL, 2010, p. 40) 

 
 

Em 1912 Roquette-Pinto define a trajetória de sua carreira profissional  quando  

se insere “na corrente teórica contrária  as proposições de uma visão negativa dos 

trópicos e de seus habitantes”(RANGEL, 2010, p.41). Neste mesmo ano no mês de 

julho, ele participa da  Comissão Rondon em viagem a  Serra do Norte. A qual ele 

chama de “maior e monumental contribuição cientifica dos brasilianos que foi 

verificada em todos os tempos: os trabalhos de exploração geográfica, geodésica, 

geológica e de pesquisa botânica, zoológica, antropológica e etnográfica” (ROQUETE 

apud LIMA; SÁ, 2010 p. 32). O que resulta na escrita de Rondônia, onde relata ter 

realizado um sonho de estudioso que foi participar da Comissão Rondon. 

 
Em 1911, quando Rondon foi mais uma vez, para o reino 

encantado de cousas novas e recortado de ásperas veredas, eu segui para a 
Europa... 

A nossa vida e mesmo assim . Crescemos, uns, qual arvore 
indivisa, levados pela força de um destino rectilinio, como as palmeiras 
crescem; outros, com a vida ramificada pelos empuxos ambientais. 
Pretendemos. 

Tentamos. Retrocedemos. Afinal caminhamos na directriz 
primitivamente escolhida, quando o tempo nos concede alcançar; 
crescemos como as lianas. 
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Em 1912 realizei, portanto, um sonho de estudioso; não me 
propuz executar nenhuma exploração. (ROQUETE-PINTTO, 1917, p. 
32) 

 

Nesta obra Roquete relatou sua trajetória pela Serra do Norte e em sua leitura ela 
revela os caminhos do antropólogo a fim de construir uma interpretação cientifica das 
culturas dos índios e dos sertanejos do centro oeste do Brasil. No primeiro parágrafo da 
obra ele diz que “a ciência vai transformando o mundo”. O que mostra sua busca por 
uma interpretação sobre os trópicos diversa da que dominava as cabeças pensantes do 
inicio do século XX, que pautadas nas teorias racistas acreditavam na degeneração do 
povo brasileiro por sua origem miscigenada. Essa antropologia física de Roquete-Pinto 
buscou a construção de um novo paradigma de interpretação sobre o povo habitante das 
terras brasileiras. 

 
No plano dos debates científicos de sua época, dedicou-se, 
vigorosamente, a desfazer a interpretação hegemônica de que a 
formação social brasileira havia se plasmado de forma “defeituosa” 
em virtude da miscigenação. Foi contrário à cantinela das teorias do 
racismo cientifico europeu dos fins do século XIX que, entre nós, teve 
como representantes ilustres o Conde Artur de Gobineau e o casal  
Agassiz (RANGEL, 2010, p.14) 

 

 Esta excursão realizada na Serra do Norte possibilitou a Roquette-pinto 

construir um acervo documental, através dos filmes, fotografias e gravações, das 

características culturais da população habitante daquela região.  

 

 Fotografando, filmando e gravando aspectos das culturas material e 
imaterial das populações indígenas e sertanejas da região da 
Rondônia, Roquette-Pinto objetivou recuperar os traços, as minúcias, 
os contornos e as sombras dessas populações interioranas, em 
consonância com a ciência antropológica da época. Mediu crânios, 
organizou fichas antropométricas com impressões digitais dos 
examinados, estudou o perfil anatômico incluindo a cor dos olhos, a 
cor da íris, as medidas do  nariz, da orelha, da fronte, da altura, do 
peso. Produziu retratos falados das populações sertanejas do Brasil 
Central. Estudou, minuciosamente, como viviam culturalmente as 
tribos dos Pareci e Nambiquáras da Serra do Norte .Entre outras, os 
Terena, os Chiquitiana, os Borôro, os Cherente, os Guarani, os Chama 
côco, os Kaxinauá e os Bakairi. Habitantes de um Brasil desconhecido 
e rústico (RANGEL. 2010, p.42 
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Imagens retiradas do livro Rondônia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 - Parecis  da  “Aldeia  Queimada” -Edgard Roquette-Pinto, phot. 1912 Archivo do 
Museu Nacional -Vol. XX 

                            
 
 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 2: Índios Nambikuáras Tagnani - Mato Grosso - Serra do Norte 

Archivos do Museu Nacional -Vol. XX 
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Mapa Etnográfico e do caminho percorrido por Roquette-Pinto na 

Serra do Norte 

 

 
 
 
 

 
Imagem:3 - Fonte: ROQUETE-PINTO, E. Rondônia: antropologia-etnografia. Rio de Janeiro, Imprensa 
Oficial,1917  -   ARCHIVOS DO MUSEU NACIONAL, Vol. XX 
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Em Rondônia, Edgard Roquette-Pinto destacou a importância das expedições 

realizadas por Rondon, de 1907 até 1912, para o conhecimento dos índios da cordilheira 

do norte, que até então existiam apenas vagos vestígios sobre essa população primitiva. 

E também do pouquíssimo conhecimento que se tinha sobre a enorme  bacia do Juruena.   

 

(ROQUETTE-PINTO, 1917, p. 24) 

 

 Ele defendia que “a nacionalidade devia ser buscada por dentro do Brasil, pelo 

interior, assim, como descreveu na obra Rondônia, reconhecida por ele, como uma filha 

caprichosa e sincera de sua dedicação intelectual” (RANGEL, 2010, p.88). Segundo 

Rangel (2010) Rondonia é “uma obra que pode ser considerada um divisor de águas da 

Antropologia Brasileira”. 

“Influenciado pelas concepções de F. Ratzel, Roquette´Pinto diria que o 

principal resultado da etnografia era demonstrar que a humanidade era uma só, porém, 

dividida em porções diferentemente atrasadas e adiantadas”(RANGEL, 2010, p.51).  

De 1926 a 1935 Roquette-Pinto foi diretor do Museu Nacional. Em 1926 como 

diretor interino e nos anos subsequentes como diretor efetivo. O Museu Nacional era 

designado por ele como o berço das ciências no Brasil. Ele via na ciência o caminho 

para a resolução dos problemas sociais da época, e mesmo antes de sua gestão como 

diretor onde realizou vários projetos científicos, todos sempre articulando ciência e 

educação, ele já defendia o papel do Museu como casa de ensino e de educação como 

mostra em seu discurso na comemoração do centenário do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. 
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“Cabe a esta casa conservar, em miniatura suprema, tudo o que o paiz 
é capaz de fornecer; cabe-lhe estudar tudo o que puder guardar. Mas. 
acima disso, um museu, em paiz de formação ethnica não definida, 
onde as massas populares têm as admiráveis faculdades nativas em 
grande parte anulladas pela bruta ignorância em que se debatem, deve 
ser, antes de tudo, casa de ensino, casa de educação. [...] Sem 
educação do povo, póde a admonistração curar alguns milheiros de 
impaludados, mas não acabará com o impaludismo. Sem ella, o poder 
publico alistará alguns milhares de cidadãos, mas não terá exercito. 
Nossa principal missão nesta casa, hoje, é tratar de difundir em nosso 
povo uma parte daquilo que elle precisa para vir a ser o que merece”. 
(Parte do discurso pronunciado por Roquette-Pinto na sessão solene 
comemorativa do centenário do Museu Nacional – Archivos do 
Museu Nacional – Vol. XXII) 

 
 

Criou em 1928 a Seção de Assistência ao Ensino, em 1932 a publicação do 

periódico Revista Nacional de Educação.  O cinema também foi um desses projetos, que 

teve inicio em 1910, quando Roquete cria uma filmoteca no Museu Nacional visando à 

divulgação da ciência, ”o meu desejo é divulgar a ciência moderna nas camadas 

populares. Essa a razão dos estudos que estou realizando. Quero tirar a ciência do 

domínio exclusivista dos sábios para entregá-la ao povo” (Roquete-Pinto apud 

Schvarzman, 2008. P.298).  

Ele defendia uma concepção cultural para a base dos problemas brasileiros e não 

uma concepção orgânica, responsável, segundo o pensamento hegemônico da época, 

pelas mazelas do povo, considerado como inferior e incapaz de atingir o progresso, 

buscado pelos republicanos. Defendia que, com uma intervenção social, através da 

educação, seria possível se chegar à formação da identidade nacional. 

 

 

Os museus sociais contribuíram para estender as possibilidades de 
escolarização da população brasileira, permitindo maior acessibilidade do 
público em geral ao produto de suas pesquisas científicas,conformando a 
comunidade científica pelo interesse, cada vez maior,em obter a 
centralização do poder social e do prestígio adquiridos através das viagens 
de exploração científica e das publicações de catálogos classificatórios de 
nossa fauna, flora e tipos humanos.Sob essa ótica de Roquette-Pinto, a 
conversão do Museu Nacional em museu social, histórico, significou fazer 
da ciência uma espécie de garantia de progresso, do coroamento da missão 
científica e civilizadora que vai tornar os museus verdadeiros templos de 
exaltação da nação e da identidade nacional (RANGEL, 2010, p.56). 
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“Sinto que nasci para a indagação, para a pesquisa, para o estudo. A ânsia de 

descobrir novos continentes, outras ilhas no terreno científico sempre me tentou 

(ROQUETTE apud RANGEL, 2010, p.25). Essa paixão pela ciência vinha de sua 

formação filosófica positivista que, segundo Ferreira (2008) no texto “O Ethos 

Positivista e a Institucionalização das Ciências no Brasil” em “Antropologia Brasiliana” 

onde analisa as ideias de Ângela Alonso sobre o movimento intelectual da chamada 

“geração de 1870” os positivistas brasileiros eram reconhecidos  por algumas 

características. Como o cientificismo, ou seja, a crença na ciência como única fonte 

verdadeira de conhecimento, no qual se encontraria todas as respostas para todo tipo de 

problema humano. E outra característica bem peculiar seria o forte discernimento do seu 

dever  de atuar na sociedade para resolver os seus problemas buscando o bem de todos. 

 
[...] os positivistas poderiam ser identificados por uma serie de 
características compartilhadas [...]. A primeira dela seria o 
cientificismo, isto é, a crença na capacidade da ciência em descobrir 
as leis que regem os fenômenos sociais e naturais e de fornecer os 
instrumentos de explicação e de intervenção na realidade. A ciência é 
vista como a alavanca do progresso e da civilização, como meio para 
informar e conformar diagnósticos do atraso brasileiro e de construir 
projetos civilizatórios. A segunda característica típica dos positivistas 
brasileiros seria um acentuado senso de missão social de que se 
consideravam portadores e que orientava suas ações, visando sempre 
ao bem-estar coletivo. (FERREIRA, 2008, p.91) 
 
 

Pela leitura desses autores, quanto ao espírito dos positivistas, entendemos de 

onde vem toda a ação social de Roquette e a intelecção da frase do primeiro parágrafo 

de Rondonia “A ciência vai transformando o mundo”. E é a partir dessa crença e 

“missão” que Roquete-Pinto lança mão do cinema educativo, como um dos 

instrumentos, para trabalhar, tratar e buscar sanar os problemas sociais, levando através 

dele a seiva revitalizadora que trataria os males sociais: a educação.   

Roquete também atuou como professor do Instituto de Educação do Rio de 

Janeiro na cadeira de Historia Natural nos anos de 1916, 1918, 1923 e 1932. E em 1934 

foi convidado para fazer parte da comissão de julgamento para o concurso de títulos 

destinado ao provimento dos cargos vagos de professor de Francês da Escola 

Secundaria do Instituto.  
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O nascimento desse educador, não tanto pela pratica nas salas de aula mas pela 

essência de sua  crença na transformação que pode gerar a educação é o tempo todo 

revelado no cenário educacional brasileiro. 

Em 1929 Edgard Roquette-Pinto participa do 1º Congresso Brasileiro de 

Eugenia, no qual apresentou o trabalho “Notas sobre os tipos antropológicos do Brasil”. 

Neste trabalho ele define os principais tipos antropológicos caracterizados na população 

brasileira em quatro grupos: leucodermos (brancos), faiodermos (branco x negro), 

xantodermos (branco x índio) e melanodermos (negro). Outros tipos como: cafusos, 

xibáros, cabores, etc. foram considerados numericamente insignificantes.  

Em 1922 a população brasileira se distribuía da seguinte forma: brancos 51%, 

mulatos 22%, caboclos 11%, negros 14% e índios 2%. 

 

        Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia: atas e trabalhos/Vol. I – R.J. – 1929 
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 Neste trabalho Roquette “propõe-se a avaliar “se as [,,,] caracteristicas 

antropológicas [dos mestiços] mostram sinais de decadência anatômica ou psicologica” 

(SANTOS, 2008, p.135). E conclui que “nenhum dos tipos da população brasiliana 

apresenta qualquer estigma de degeneração antropológica. Ao contrario. As 

características de todos eles são as melhores que se poderia desejar” (SANTOS, 2008, p. 

136).  

Edgard Roquette-Pinto diz que “a antropologia prova que o homem, no Brasil, 

precisa ser educado e não substituído” (ROQUETTE-PINTO, 1929 p.147).  

Na sua atuação como antropólogo ele busca construir um visão do Brasil 

objetivando negar as teses de instabilidade moral e das índoles causadas pela 

miscigenação. E sua participação, como presidente, no 1º Congresso Brasileiro de 

Eugenia, a convite do Dr. Miguel Couto, representou um enfrentamento entre as duas 

grandes matrizes interpretativas do Brasil, de um lado a defendida pelas teorias racistas 

do final do século XIX, que via o brasileiro como elemento degenerado e incapaz de 

ajudar o Brasil a atingir o progresso, e de outro a defendida pelo ideário modernizador 

do século XX, onde Roquette faz uma transição do físico para o cultural a fim de 

desmontar a ideia dominante de inferioridade racial.  

Em 1935 Roquete deixa a direção do Museu Nacional e vai se dedicar a criação 

do INCE (Instituto de Cinema Educativo), onde dará continuidade ao seu ideário 

educacional na construção da nacionalidade brasileira. Ele vê nos filmes educativos, 

utilizados como linguagem pedagógica, um instrumento que lhe possibilitará a execução 

desse ideal.  

 

 
 A criação de um órgão de produção de filmes educativos no Brasil, 
em 1936, como vinha ocorrendo em outros países, assenta-se sobre a 
crença de que a educação é o motor da transformação dos homens. O 
cinema seria um instrumento valioso para agilizar esse caminho, 
sobretudo num país como o Brasil, de milhões de analfabetos, diverso 
geográfica, cultural e etnicamente. [...] Essa operação regeneradora, 
pensada e realizada a partir do cinema, foi uma das formas ativas de 
construção da nacionalidade (SCHVARZMAN, 2008, p.295). 

 
 
 
 



 

     

Capitulo II 
 
 

 

A criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo 
 
 
 

 
O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, no qual as nossas 
populações praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, 
acrescentando a confiança nos destinos da Pátria. Para a massa dos 
analfabetos, será a disciplina pedagógica mais perfeita, mais fácil e 
impressiva. Para os letrados, para os responsáveis pelo êxito da nossa 
administração, será uma admirável escola (VARGAS apud 
SCHVARZMAN 2008, p.303). 
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2.1 Do contexto histórico do cinema educativo 
 
 

O inicio do envolvimento de Edgard Roquette-Pinto com o cinema se dá muito 

antes de sua participação na construção do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Em 

1910 ele participa da criação no Museu Nacional de uma filmoteca, com o objetivo de 

divulgação dos trabalhos científicos. Ele via no cinema um meio eficaz de divulgação 

do conhecimento. E passa a utiliza-lo de forma frequente em suas pesquisas.  Na 

ocasião de sua viagem a Serra do Norte, como membro da comissão Rondon, Roquette 

faz os primeiros filmes dos índios Nambikuaras, os quais foram apresentados em 1913 

no salão de conferencias da Biblioteca Nacional. 

 

 

Arquivo Roquette-Pinto – Cinema Educativo – Instituto Nacional de Cinema Educativo – Histórico do Cinema Educativo no Brasil 
– localização arquivo da ABL –  pasta 27-5-22. 

 

 
 Edgard Roquette-Pinto organizou no Museu Nacional uma filmoteca  objetivando 

disponibilizar para o publico toda informação cientifica. “O meu desejo é divulgar a 

ciência moderna nas camadas populares. Essa a razão dos estudos que estou realizando. 

Quero tirar a ciência do domínio exclusivista dos sábios para entrega-la ao povo” 

(ROQUETTE-PINTO apud SCHVARZMAN, 2008, p.298).  

“Segundo Paulo Roquette-Pinto, o diretor do Museu Nacional produziu “a melhor 

filmoteca do Brasil”, com filmes nacionais de altíssima qualidade. Enfatizaria que estes 

filmes nada deveriam aos melhores filmes estrangeiros” (RANGEL,2010, p.62). 
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A partir das décadas de 1910 e 1920 o interesse pelo cinema educativo cresce e 

em 1928 a reforma do ensino do Distrito Federal, realizada por Fernando de Azevedo,  

determinou a utilização do cinema educativo em todas as escolas do Distrito Federal. 

Esta determinação estava expressa nos artigos 633 a 635 do decreto 2940 de 22 de 

novembro de 1928, publicado pela prefeitura do Distrito Federal. Esta é a primeira lei 

cinematográfica brasileira que dispõe sobre o cinema educativo. 

 

 

Arquivo Roquette-Pinto – Cinema Educativo – Instituto Nacional de Cinema Educativo – Histórico do Cinema Educativo no Brasil 
– localização arquivo da ABL –  pasta 27-5-22. 

 

 

As ações de Edgard Roquette-Pinto, no campo social, se deram sempre pelo viés 

oficial, como a exemplo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Quando Getulio Vargas 

toma o poder em 1930, além de mantê-lo na direção do Museu, ele tornou-se “peça 

importante dentro próprio Ministério da Educação, como diretor da Censura 

Cinematográfica entre 1932 e 1934” (SCHVARZMAN, 2004, p.107).  

 Esta possibilidade de atuação social através das instituições oficiais se concretiza 

pelo afinamento de suas ideias. “Para Roquette-Pinto, assim como para Getulio Vargas, 

o cinema é um instrumento que atinge o povo, porque ensina independentemente da 

vontade de aprender” (ZCHVARZMAN, 2008, p.304). 

A preocupação com o cinema educativo neste período não se dava apenas no 

Brasil, se espalhava por diferentes países da Europa como Alemanha, Itália, Bélgica, 

França. 
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Algumas observações sobre o cinema na Europa 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arquivo Roquette-Pinto – cinema educativo – Algumas observações sobre o cinema educativo na 

EuropaLocalização- arquivo ABL- pasta: 27-5-23 
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O cinema no Brasil visto como um instrumento de longo alcance, tanto no que se 

refere às distancias espaciais como, e talvez principalmente, a distancia que separava a 

mente humana do conhecimento científico, era visto pelos intelectuais como um 

instrumento de muitas possibilidades e por isso mesmo precisava ser controlado para 

que pudesse servir aos ideais nacionalistas dos dirigentes da nação. Para esse controle 

instituiu-se em 4 de abril de1932  o decreto 21240 que nacionalizava o serviço de 

censura dos filmes cinematográficos, antes uma censura policial entregue aos estados, e 

cria a taxa cinematográfica para a educação popular. 

 

O cinema é apreendido como um instrumento de muitas 
possibilidades, mas que é preciso dominar correta e sabiamente. Por 
isso impõe-se, por um lado algum tipo de controle que impeça a 
divulgação indiscriminada de mensagens, sejam elas perniciosas às 
crianças, ou a imagem do país, e, por outro lado medidas que 
incentivem a produção e exibição de um “bom” cinema nacional, 
como pleiteiam [...] educadores e intelectuais, advogando pela 
produção de filmes educativos (SCHVARZMAN, 2004, p. 113) 

 
 

A taxa cinematográfica era paga pelo exame dos filmes feito pela comissão de 

censura, da qual Roquette era diretor e funcionava dentro do Museu Nacional. “Com 

isso, todo filme exibido em território nacional pagava um tributo que reverteria 

obrigatoriamente em beneficio da educação” (SCHVARZMAN, 2004, p.120). Com a 

receita gerada por essa “Taxa de Educação popular”, Edgard  Roquette-Pinto, amparado 

e autorizado pelo próprio Ministério da Educação desenvolve seu projeto educacional, 

com o qual consegue colocar os seus ideais de salvamento do povo brasileiro, pela 

educação, em pratica e com um horizonte bastante alargado devido o alcance dos 

instrumentos que tinha nas mãos.  

E a Revista Nacional de Educação era um desses instrumentos que fazia circular 

nos lares os ideais educacionais de Roquette-Pinto. 

 
“A Revista Nacional de Educação era o coração do projeto, veiculo do 
ideário de Roquette-Pinto e dos educadores e cientistas a ele ligados. 
O editorial do primeiro numero da revista, que se abriria justamente 
com o texto do Decreto nº 21.240, deixa claro o que se esperava com 
sua publicação: 
“O Brasil não é terreno baldio, campo sem dono aguardando energias 
estranhas. Habita-o um povo que, para vencer suas dificuldades 
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históricas, apenas precisa que lhe digam palavras tônicas para 
infundir-lhe a convicção do valor próprio. 
Que todos os lares espalhados pelo imenso território do Brasil 
recebam livremente, o conforto moral da ciência e da arte. 
Para servir a este ideal manda publicar o Governo da República a 
Revista Nacional de Educação”  (SCHVARZMAN, 2004, p.124) 
 
 
 
 

 

Capa da Revista Nacional de Educação, nº 1 - 1932 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem: 4 
 
 
 
 
 

A Revista Nacional de Educação foi publicada durante dois anos, de 1932 a 

1934, pelo Ministério da Educação e foram distribuídos gratuitamente  quinze mil 

exemplares. Para Roquette-Pinto era “o conforto moral da ciência e da arte” sendo 

levado a todos os lares do Brasil. E ressaltou ainda que: 
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 “não se aponta um só município do Brasil de onde não tenha recebido 
o Ministério cartas comoventes, agradecendo ao Governo a iniciativa 
– que foi em toda a história da Republica – o primeiro movimento 
federal em favor da cultura espiritual dos brasileiros, de qualquer 
condição, vivendo em qualquer parte do território nacional” 
(ROQUETTE-PINTO, 1938, p.1) 
 

 
Em 1934 a revista é retirada, pelo governo, do Ministério da Educação e passa 

a fazer parte do Departamento de Propaganda do Ministério da Justiça que também 

ficou responsável pela censura cinematográfica. A noticia da retirada da revista do seu 

controle é recebida por Roquette-Pinto como um golpe, relatado na carta que envia ao 

amigo Mario de Andrade.  

 

Rio, 8-9-34 
Mario de Andrade, meu amigo 
Ontem mandei a você um vol. de Samambaia – pecado de velhice que 
acabo de perpetrar... Há dias recebi sua carta cheia de V. Não respondi 
logo, porque ela me chegou às mãos na hora em que recebia um dos 
piores golpes que a inconsciência dos governantes até hoje, ao meu 
conhecimento desferiram no mais alto e puro das idéias: arrancaram-
me das mãos, sem aviso nem razões, a Revista Nacional de Educação 
– menina dos meus olhos – feita com todo o coração para o serviço 
dos meus patrícios humildes...(ROQUETTE-PINTO, apud 
SCHVARZMAN, 2004, p.130). 
 
 

No fim da carta ele diz ao amigo que vai requerer sua aposentadoria porque pensa que 

não é homem para essa época. Mas o amigo o aconselha a ficar  em seu posto por reconhecer 

o trabalho que realizava a favor da nação. Roqutte-Pinto mantêm-se no Museu Nacional 

até 1935, quando  deixa sua direção para dedicar-se a  criação do Instituto de Cinema 

Educativo, instituição que ele passou a atuar como diretor. 

 

 

2-2 A promoção e orientação da cinematografia como processo auxiliar de 

ensino através do INCE 

 

A criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo já estava prevista desde 

1932. O decreto 21.240 que nacionalizou a censura cinematográfica já expressava no 

seu artigo 22 a criação, oportunamente, de um órgão técnico, subordinado ao Ministério 
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da Educação e Saúde, que seria destinado ao estudo, orientação e utilização da 

cinematografia no Brasil. 

 

Art. 22. No Ministério da Educação e Saude Pública, dentro da renda da taxa 
cinematográfica instituida neste decreto, será oportunamente criado um órgão 
técnico, destinado não só a estudar e orientar a utilização do cinematógrafo, 
assim como dos demais processos técnicos que sirvam como instrumentos de 
difusão cultural. 

 
 

 
Com a perda do controle da revista e da censura cinematográfica, que são levados 

para o foro da justiça, com a criação do Departamento de Propaganda e Difusão 

Cultural, fazendo com que o Ministério da Educação perdesse terreno de atuação no 

governo, o Ministro Gustavo Capanema, responsável pela pasta na época, envia ao 

Presidente Getúlio Vargas proposta de criação do instituto. Ele argumenta que no 

projeto de lei que reorganizou o Ministério da Educação enviado a Câmara dos 

Deputados pelo presidente, havia uma determinação para a criação do INCE, destinado 

a promover e orientar a utilização da cinematografia como meio de educação popular 

em geral, e especialmente como processo auxiliar de ensino.  

Ele propõe que seja empregado os necessários esforços para que esta disposição, 

que constava no projeto, fosse convertida em lei para que se pudesse dar inicio aos 

trabalhos preliminares de organização do instituto. Juntamente com essa proposta ele 

apresenta ao presidente Vargas a exposição dos motivos, dizendo que as instituições de 

ensino se preocupam cada vez mais com aproveitamento do cinema educativo e não 

encontram a necessária assistência técnica por parte do governo. Além de ser necessário 

a orientação e o controle dos processos modernos de registro da palavra. E também, 

oportunamente, apresenta o projeto de criação do Instituto Nacional de Cinema 

Educativo já elaborado, a seu pedido, por Edgard Roquette-pinto. 
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Proposta do Ministro Capanema enviada a Getúlio Vargas 

Para construção do INCE 
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Projeto de Lei 
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A partir de março de 1936 foi então criado o Instituto de Cinema Educativo 

subordinado ao Ministério da Educação e Saúde, consolidando as reformas iniciadas no 

ministério que incluiu o instituto no rol dos seus novos departamentos. Com projeção 

em todo território nacional, visou aplicar os recursos cinematográficos para o 

desenvolvimento do cinema educativo que seria utilizado como recurso pedagógico. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     Arquivo Roquette-Pinto – cinema educativo - ABL 
 

 

2-3   Das competências do INCE 

 

Na elaboração do projeto para a organização do Ince, Roquette-Pinto coloca como 

uma de suas competências o controle do conteúdo dos filmes, porém isso não 

aconteceu. Todo exame e aprovação dos conteúdos fílmicos permaneceu sob a 

responsabilidade da justiça e ao Ince coube a produção dos filmes e todas as atividades 

necessárias para a organização, manutenção e divulgação de sua produção. 

Segundo o disposto, no artigo 2 cap.I, do projeto do regulamento do Instituto 

de Cinema Educativo competia-lhe: 
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 “Manter uma filmoteca educativa para servir aos institutos de ensino 
oficiais e particulares de todos os graus;  
Organizar e editar filmes educativos escolares e populares; 
 Editar discos e filmes sonoros, com aulas, palestras e conferencias de 
professores e artistas notáveis, para venda avulsa, aluguel ou 
empréstimo a instituições culturais; 
 Permutar copias dos filmes editados ou de outros que sejam de sua 
propriedade com estabelecimentos congêneres municipais, estaduais, 
particulares, nacionais e estrangeiros; 
 Publicar uma revista consagrada especialmente a educação pelos 
modernos processos técnicos (cinema, fonógrafo, radio, etc.); 
 Prestar assistência técnica e cientifica à industria cinematográfica em 
geral e especialmente a dedicada à educação” (Arquivo Roquette-
Pinto – cinema educativo – ABL). 
 
 
 

Apesar de ter perdido o controle do conteúdo dos filmes e a Revista Nacional de 

Educação, estar na direção desta recém criada instituição lhe permitiu dar continuidade 

a seu projeto de educação e divulgação cientifica, que seria através das exibições dos 

filmes aos profissionais de educação e aos estudantes além de ampliar seu acervo pela  

abertura dos estúdios do INCE  aos pesquisadores de outros institutos para que 

registrassem as novas descobertas cientificas  e com isso poderiam ser divulgadas.   

 

 
“O Ince promovia exibições diárias de filmes para professores e 
estudantes em seu auditório, fazia os roteiros explicativos que 
acompanhavam os filmes silenciosos e diafilmes e acolhia 
interessados em sua biblioteca com temas vários, mas especialmente 
sobre a técnica e o emprego do cinema na educação. [...] O Ince abria 
seus estúdios para que professores e pesquisadores de institutos, como 
o Oswaldo Cruz, filmassem suas atividades, a fim de documentar suas 
descobertas e divulga-las no Brasil ou em congressos internacionais. 
Inovações como operações no estomago pelo professor Mauricio 
Gudin, da Beneficência Portuguesa, ou a descoberta da morfogênese 
das bactérias, feita pelo Prof. Cardoso Fontes, do Instituto Oswaldo 
Cruz, foram filmadas por Humberto Mauro. É assim que, desde o 
inicio, o Ince tem em seu catalogo um numero considerável de obras 
sobre botânica, medicina, saúde publica, entre outras, realizadas em 
colaboração com instituições cientificas” (Schvarzman, 2004, p. 207) 
 
 

 
 
 
 



 

     

Capitulo III 
 
 
 
 
 

A educação na tela do cinema 
 
 
 

 
A filmografia maureana incorporou em seus filmes a visão propositiva de 
“nacionalização definitiva do Brasil” proposto pelo antropólogo-educador 
Roquette-Pinto. Vencer o estigma do atraso técnico e científico do país frente 
às nações industrializadas do mundo contemporâneo e desmontar a 
concepção triunfalista da indolência do povo brasileiro construída no período 
imperial e reforçada no alvorescer da república de que éramos fadados a 
ninguemdade em função da tragédia da miscigenação. Os vários 
documentários produzidos por Humberto Mauro com assessoria de Roquette-
Pinto procuram demonstrar a crença na positividade do Brasil educado e 
solidário, herdeiro de um imenso potencial natural e científico.(RANGEL, 
2010, P.100). 
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3-1 A produção dos filmes educativos 
 

Para dar inicio aos trabalhos do INCE o diretor Edgard Roquette-Pinto convida o 

cineasta Humberto Mauro para trabalhar na produção cinematográfica do instituto. 

“Certo dia, um vendedor de eletrodomésticos foi ao Museu Nacional tentar vender 

alguns aparelhos a Roquette-Pinto  para o Museu. Na realidade o vendedor era o 

cineasta Humberto Mauro, [...] e já era conhecido pelos filmes que realizara” 

(GALVÃO, 2004, p.81) E juntos dão forma, conteúdo e vida, através do cinema 

educativo, a um projeto de “nacionalização definitiva do Brasil” buscando superar o 

atraso do povo brasileiro pela educação. “Os vários documentários produzidos por 

Humberto Mauro com assessoria de Roquette-Pinto procuraram demonstrar a crença na 

positividade do Brasil educado e solidário, herdeiro de um imenso potencial natural e 

cientifico” (RANGEL, 2010, p.100).  

Mostrar, através do cinema educativo, esse potencial natural intencionava 

combater a visão negativa dos trópicos e estimular o conhecimento das riquezas 

existentes nesta terra como a diversidade da flora e na fauna brasileira. O que se 

apresentavam como um vasto campo de pesquisa e produção de conhecimento 

científico.  

“Desta forma, o INCE vai se consagrar à produção de filmes documentários sobre 

diferentes temas, em que a divulgação e a popularização da ciência tinham um lugar 

central. (SCHVARZMAN, 2008, p. 308). 

“Um detalhe interessante é que quando RoquettePinto pensou o INCE já tinha 

claro o formato dos filmes que o órgão deveria produzir, então, ele estabeleceu os 

seguintes postulados para os filmes: “(GALVÃO, 2004, p.80). 

Arquivo Roquette-Pinto – cinema educativo - ABL 
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Os filmes destinados às escolas eram produzidos de acordo com o programa 

oficial de ensino. Os filmes que documentavam as cerimônias como do dia da bandeira, 

da pátria, chamados de filmes educativos populares eram destinados não só as escolas 

como também aos centros operários, agremiações esportivas e sociedades culturais.  

Além da produção dos filmes escolares feita pelo INCE este instituto ”é ponto 

obrigatório de visitas durante os cursos de férias dos professores de escolas publicas 

realizado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos), que ocorriam 

regularmente no Rio de Janeiro” (SCHVARZMAN, 2008, p.309) 

Os trabalhos no INCE iniciaram de forma intensa e já no seu primeiro ano de 

funcionamento o cineasta Humberto Mauro dirigiu uma série variada de documentários, 

desde temas científicos a datas comemorativas. 

 

“Logo no primeiro ano de existência do Ince, Humberto Mauro dirigiu 
vinte e oito documentários sociais: Um apólogo (Machado de Assis), 
Almirante Tamandaré, Visita do presidente Franklin Roosevelt ao 
Brasil - 27 de novembro de 1936, Benjamin Constant, Os 
inconfidentes; às lições de mecânicas como Ar atmosférico, 
Barômetros, Lições práticas de taxidermia I e II, Máquinas simples – 
1ª e 2ª partes, Um parafuso, Medida da massa: balanças, Namômetro; 
aos grandes clássicos como Os Lusíadas;às datas comemorativas 
como Dia da Bandeira, Sete de Setembro; às instituições como O 
Telégrafo no Brasil; às cidades como Ribeirão Preto, à saúde corporal 
como Exercícios de elevação, Os músculos superficiais do corpo 
humano, Os músculos superficiais do homem; O preparo da vacina 
contra a raiva, Microscópio composto: nomenclatura; aos transportes 
como Corrida de automóveis; às leis da física como A medida do 
tempo; aos animais como O cisne; à arte de empalhar animais como 
Lição prática de taxidermia I e II” (RANGEL,2010) 
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Lista de filmes do INCE para distribuição 
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 Durante o período de sua gestão, 1936 a 1947, Edgard Roquette-Pinto produziu 

239 filmes no INCE dos quais os que tratavam de assuntos científicos tiveram 

predominância no acervo devido a sua intenção na divulgação cientifica. Este era o tema 

central do seu projeto e o Ince foi utilizado como veiculo de produção e divulgação 

cientifica. 

“Sendo assim, num universo de 239 filmes realizados ao longo de 11 
anos, os assuntos de caráter cientifico predominam sobre os demais. A 
“divulgação técnica e cientifica” (40 filmes), a “pesquisa cientifica 
nacional” (32 filmes), ou filmes de caráter “preventivo-sanitário” (25 
filmes) totalizam 95 filmes. A ciência permeia ainda temas como 
“riquezas naturais do Brasil” (15 filmes), em que Vitória-regia ou 
Peixes do Rio de Janeiro são descritos e exaltados em sua 
configuração morfológica única. A recorrência desses temas 
demonstra o empenho com a atualização e modernização técnica, 
tanto no nível básico quanto no acadêmico procurando ressaltar a 
contribuição e as descobertas dos cientistas brasileiros” 
(SCHVARZMAN, 2004, p.310). 

 

E com o trabalho realizado enquanto esteve a frente do INCE, onde através dos 

filmes educativos buscou divulgar a ciência levando conhecimento ao povo, Edgard 

Roquette-Pinto coloca em pratica o seu ideário educacional baseado em seus princípios, 

que como diz GALVÃO (2004) ele os definiu quando disse numa entrevista a Joel 

Silveira em 1939 que “O pensamento deve ser livre como a respiração” (ROQUETTE-

PINTO apud GALVÃO, 2004, p,75).  E a educação seria o instrumento que 

possibilitaria essa liberdade do pensamento e necessária para a modernização do país  

que estava em busca da construção de sua identidade nacional. 
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Considerações Finais 

 

Com esse trabalho demos inicio a um percurso de analise sobre as ações sociais 

do medico, antropólogo e educador Edgard Roquette-Pinto que coloca em pratica o seu 

ideário educacional a partir da institucionalização do cinema educativo com a criação do 

INCE em 1936.  

Nesse sentido, percebemos com a metodologia desenvolvida na pesquisa, que 

investigar as ações sociais de Edgard Roquette-Pinto no campo cientifico e cultural, 

possibilitava compreender o movimento intelectual e institucional em defesa da 

educação como ferramenta a ser utilizada no contexto político-social para a conquista 

dos ideais modernistas almejado pelos dirigentes da nação. Constituímos uma análise 

geral da atuação de Roquette-Pinto na defesa do seu projeto educacional e na tentativa 

político-institucional de coloca-lo em pratica pela divulgação da ciência. Vista como 

caminho para a civilização e modernização do país.  

Pelo assumido empreendimento foi possível identificar como o cinema  foi 

utilizado nesse contexto e esteve  presente na divulgação desse ideal modernizador 

como um potente instrumento pedagógico de longo alcance devido aos seus atrativos e 

possibilidades. 

Contudo, pretendemos dar lugar a reflexões quanto a utilização da educação 

como elemento transformador, analisando os múltiplos instrumentos utilizados como 

recursos pedagógicos. 
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