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A E S C O L A P R I M Á R I A P A U L I S T A : U M C A MP O P R O PÍ C I O À
IN O V A Ç Ã O P E D A G Ó G IC A

O cinema é de inexcedível valia para o ensino primário. Seus
encantos naturaes e irresistíveis á psychologia infantil attráem
o interesse da creança para todas as cousas que a tela,
habilmente lhe mostra. Atravez dessa excitação de animo, que
abre as portas do cérebro á luz dos sentidos exteriores, as
coisas e factos da fita penetram o conhecimento intensa e
extensamente, para arraigar de vez no espírito o germem de
uma cultura moral e intelectual mais suave e, quiçá por isso
mesmo, mais sólida. Desfilam deante do alumno o mundo
physico e moral, nas combinações de quadros e figuras
moveis mais fecundas á illustração básica do homem
(Almeida, 1931a, p. 191).

Imagens e idéias em movimento: o Cinema Educativo na
capital
Com o movimento em prol da consolidação do Cinema Educativo nas
escolas do Estado de São Paulo, o prof. Luiz de Mello1 divulgou no Annuario
do Ensino do Estado de São Paulo (1935-1936), um relatório a respeito do
histórico do Serviço de Cinema Educativo na Capital. Tal relatório foi realizado
1

Nesse relatório ele é apresentado como technico do Cinema Educativo . No
Annuario do Ensino do Estado de São Paulo (1936-1937), Mello já ocupava a função
de encarregado da seção de Cinema Educativo no Estado de São Paulo e divulgou
outro relatório sobre a temática na capital, abarcando temas como: a organização da
filmoteca; distribuição de filmes e reparos que fossem necessários. Todos os dados
foram apresentados no item intitulado As actividades da Escola Primária.
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em cumprimento ao pedido verbal do Exmo. Sr. Dr. Antonio Ferreira de
Almeida Junior, Diretor do Ensino do Estado de São Paulo na época.
No relatório elaborado por Mello consta que o serviço havia sido criado
no início de 1931 pelo Prof. Lourenço Filho que era, então, Diretor Geral do
Ensino.
Tendo por interesse instituir o Cinema Educativo nos estabelecimentos
escolares do Estado, sem utilizar as verbas do Tesouro, Lourenço Filho,
solicitou a uma comissão, composta por três membros, a saber prof. José de
Oliveira Orlandi, prof. Galaor Nazareth de Araujo e Dr. Valencia de Barros
Filho, a elaboração de um plano que facilitasse a compra de aparelhos
projetores, a organização de uma filmoteca central e a promoção de uma
aproximação entre os familiares dos alunos e a escola. O plano era composto
por duas partes: (1) cinema recreativo utilizado para captar renda em prol da
compra de equipamentos e fitas e (2) o cinema pedagógico que aconteceria em
função do primeiro.
Os estabelecimentos realizariam sessões cinematográficas, à noite, nos
prédios escolares, com fitas recreativas. O ingresso era pago e a arrecadação
da renda tinha sua terça parte reservada às Caixas Escolares. Tal foi a
acceitação do plano de sessões recreativas, que muitos directores de grupos
escolares as realisavam não só para constituirem ou beneficiarem as Caixas
Escolares, como para auxilio a outras instituições de assistencia ao escolar
(Annuario do Ensino do Estado de São Paulo, 1935-1936, p. 150-151).
Com a aprovação do plano pela Diretoria Geral do Ensino, as propostas
de fornecimento de equipamentos começavam a chegar. A Casa Stolze S/A se
propôs a vender aparelhos projetores aos estabelecimentos de ensino em dez
prestações mensais. Além disso, ofereceu também filmes para as sessões
recreativas por meio de aluguel.
Alguns benefícios foram oferecidos aos Grupos Escolares graças à
realização das sessões que foram feitas com os recursos da caixa escolar,
como manutenção da sopa escolar, a geração de prêmios, o fornecimento de
cadernos e livros e, no Grupo Escolar de Indianápolis, foi possível construir
uma sala a qual, em 1936, funcionava como sala de aula.
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Os filmes eram fornecidos pela Diretoria Geral de Ensino e tinham a
função de complementar os programas recreativos e o cinema pedagógico,
sendo muitos deles feitos pelo Serviço de Cinema Educativo do Estado de São
Paulo.

Depois de um anno da gestão na Directoria Geral do Ensino, o
Dr. Lourenço Filho deixou o cargo. Com esse facto, arrefeceuse o enthusiasmo pelo cinema educativo que os directores
subsequentes não puderam reanimar. E que cada qual trazia
o seu plano administrativo do ensino, onde o cinema educativo
occupava o logar das cousas obrigatoriamente adiaveis.
Todavia o prof. Francisco Azzi assignou a regulamentação do
Cinema Educativo, que foi publicada no Diario Official de
8/11/933, e reproduziu em folheto (p. 151).

De acordo com Luiz de Mello (Técnico do Cinema Educativo), foi só na
administração de Antonio Ferreira de Almeida Junior, Diretor do Ensino do
Estado de São Paulo, que a situação financeira do Serviço de Cinema
Educativo foi normalizada:

Como consequencia da continua mudança de directores do
Ensino, muitos estabelecimentos suspenderam o pagamento
das prestações. Isto criou uma situação deprimente que se
reflectia no Serviço do Cinema. Muito embora o prof. Luiz Mota
Mercier conseguisse verba especial para o Serviço, verba de
10:000$000 em 1935 e de 15:000$000 para o corrente
exercicio, a situação, no que diz respeito aos
estabelecimentos de ensino devedores não se modificou.
Entretanto as dividas da Directoria do Ensino foram saldadas
aos poucos e adquiridos mais algum material e filmes.
Foi somente no periodo de administração de V. Exa. Que se
conseguiu normalizar a situação dos debitos e iniciar-se um
serviço regular de Cinema Educativo, com o fornecimento de
filmes da Directoria do Ensino aos estabelecimentos do Estado
(p. 151).

O que chama a atenção é o fato de que Mello (1936-1937) evidenciou o
relativo estacionamento do funcionamento do serviço e isso se deu devido ao
que ele intitulou de enthusiasmo dos primeiros momentos com a nova
tecnologia e, ainda, justificara a não progressão das atividades por motivos
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diversos, mas principalmente por conta da

instabilidade dos titulares da

Directoria do Ensino .
Destaca que o cinema escolar havia frutificado , uma vez que as
casas de ensino , tanto da Capital quanto do interior, possuíam aparelhos
projetores. Para embasar tal discurso, fez menção aos dados estatísticos.
Mello descreveu as formas de aquisição dos aparelhos e chamou a
atenção para o fato de que alguns deles foram doados e outros comprados
com verbas arrecadadas. Ainda, tratou de evidenciar que nenhum projetor
havia sido adquirido com ônus para o Estado . Confirmou, portanto, o que foi
encontrado nos relatórios das Delegacias de Ensino do Interior do Estado de
São Paulo.
É de extrema relevância salientar que não foram muitas as informações
obtidas sobre o número de equipamentos adquiridos pelas escolas da Capital.
Isso se deve, também, à falta de preservação de documentos do período
delimitado para estudo. Mesmo assim, foi possível tomar conhecimento de
algumas aquisições de projetores, assim como da divulgação e organização do
Cinema Educativo, utilizando dados presentes no Annuario do Ensino do
Estado de São Paulo (1936-1937) e nos Relatórios das Delegacias Regionais
de Ensino do Estado de São Paulo (1933-1944).
Oito Grupos Escolares já haviam inaugurado salas de projeção até 1931
e havia a indicação de que dentro de três ou quatro meses os demais Grupos
da Capital possuiriam suas salas de projeção. Dentre aqueles que já as
possuiam, foram citados os da: 1ª Região do Ensino, dois grupos já possuem
apparelhos em funccionamento; na 4ª, dois; e na 10ª serão inaugurados, por
todo este mês, doze apparelhos (Araújo, 1931, p. 201).
No relatório, publicado no Annuario do Ensino do Estado de São Paulo
(1936-1937) e pereparado pelo Prof. Luiz de Mello, consta que os Grupos
Escolares de Indianopolis e Thomaz Gallardo, ambos da Capital, haviam
adquirido aparelhos de projeção no corrente ano. Agudos e Rocinha
compraram aparelhos da marca Kodascop, modelo A. Foram comprados,
também, por intermédio da Casa Stolze, 10 filmes nos Estados Unidos da
América.
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Uma sala de projeções foi adaptada no prédio da Diretoria de Ensino
para de exibições e experiências com os novos filmes. Era nessa sala que
funcionava, também, o laboratório. O serviço possuía, além de mobiliário: 1
aparelho projetor Filmo (16 mm) com caixa; 1 aparelho projetor Kodak modelo
B com caixa; 1 cinecamara Kodak f.3,5; 1 aparelho Kodascop modelo A; 1
máquina fotográfica Contax, f. 2,8 e 71 rolos de filmes demominados
instrutivos.
Mello ressaltou que o material citado estava todo descrito em forma de
inventário e aproveitou para descrever o trabalho feito no serviço de Cinema
Educativo:

Não havendo auxiliar, todo o trabalho deste serviço me está
affecto, seja o de projecções, seja o de filmagem e ainda o de
laboratório e expedição. Tenho dado os melhores de meus
esforços para que não haja desfallecimento ou solução de
continuidade nos trabalhos e continúo sempre a incentivar os
collegas para levarem avante esta util instituição. Nem me
poupei a trabalhos extraordinários como aconteceu durante
algumas filmagens feitas de manhã e á tarde de um mesmo
dia, ou passando films durante os diversos períodos escolares
sem deixar de comparecer ao ponto na repartição. Alem disso,
exigiu o serviço que me ausentasse da Capital uma vez para
Limeira, duas para Campinas e uma para Itapetininga. Já há
quase quatro annos que estou neste serviço, sem que um dia
siquer eu me tenha afastado por falta ou licença, pois não tem
havido, felizmente, motivo forte para qualquer afastamento
(p.348).

Algumas instruções foram sugeridas pelo Prof. Mello com respeito às
sessões recreativas em lugares que não recebiam luz elétrica. O Prof. lembrou
que um automóvel poderia ser aparelhado para fornecer energia elétrica
necessária à movimentação do projetor. Outra sugestão foi a da filmagem de
cenas da História Pátria que poderia ser ensaiada e encenada por alunos dos
grupos escolares e mesmo que a representação

fosse imperfeita, não

deixariam os films de ser grandemente interessantes e de muito valor
educativo (Sick, p. 349).
Na ausência de filmes específicos, dizia, alguns naturaes , de lugares
históricos ou de paisagens brasileiras, poderiam ser utilizados, com
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possibilidade de troca entre instituições do País permitindo, assim, que as
crianças conhecessem melhor a nossa terra .
Cabe aqui explicitar o que possivelmente eram os filmes considerados
naturais. Para Almeida, as imagens da realidade podem ser naturais ou
artificiais.

As imagens naturaes existem nas coisas ou nos factos cujo
aspecto e figura são aquelles que a própria natureza lhes deu.
As imagens artificiais, ao contrario, têm a fórma que a mente e
o artifício humano infundiram ás coisas ou aos factos.
Quando as imagens que o cinema apresenta são naturaes,
diz-se que a fita é do natural, se essas imagens são
desenhadas, pintadas ou esculpidas; se são representadas
por seres naturaes semelhantes: o cinema é dramatico
(1931b, p.19).

Mello procurou divulgar que muitos aparelhos comprados a prazo já
estavam integralmente pagos e os poucos que ainda restavam encontravamse mais ou menos em dia , ficando, portanto, a cargo do serviço de divida
(Cf. Annuario do Ensino do Estado de São Paulo - 1936-1937).
É possível dizer que com essa notícia pretendia-se demonstrar que as
escolas primárias da capital recebiam projetores e estímulos para o uso do
Cinema Educativo. Ainda, no Annuario de 1936-1937, consta que todos os
Grupos Escolares da Capital, equipados com projetores, foram visitados pelo
Prof. Mello com intuito de estimular o interesse dos Diretores pelo tema.
(...) deveria eu, de acordo com o desejo do prezado chefe,
iniciar uma série de aulas-modelo, acompanhadas de
projecções, para os alumnos dos 3°s e 4°s annos dos grupos
escolares cujos directores nisso mais interessados se
mostrassem. Tão bem acolhida foi a idéia que outros
directores, cujas casas não possuem apparelho, solicitaramme facilitasse aos seus alumnos algumas sessões.
A alguns delles attendi na media das possibilidades, utilizandome do projector deste Serviço.
Para as sessões escolhi films dos mais interessantes, tirados
da filmothéca, como: A Mosca, Nordeste Brasileiro, Criação de
Carneiros, O Milho, O Algodão, Circulação do Sangue,
Respiração, Locomotivas, Clube Agrícola do G.E. de Butantan
e Pescaria no Mar do Norte (Sick, p. 345).
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Mello chegou a realizar 67 sessões em 14 grupos escolares, assistidas
por 3.400 alunos. Para tais exibições foram utilizados os 10 filmes citados a
cima.
Os Grupos Escolares da Capital que receberam a visita foram: João
Kopke; 3° do Braz; Rodrigues Alves; Marechal Floriano; Santo Antonio do Pary;
Santos Dumont; Pereira Barreto; Eduardo Carlos Pereira; o Grupo Escolar de
Indianópolis; Thomaz Galhardo; Grupo Escolar da Cruz Azul; Maria José; 2° de
Santo André e Grupo Escolar do Butantan.
No relatório, divulgado no Annuario do Ensino do Estado de São Paulo
(1936-1937), também consta que as aulas dadas pelo Prof. Mello foram
ministradas com uma reprodução prévia do assunto e explicações detalhadas
que iam acontecendo ao longo das cenas exibidas. Aos alunos caberia a tarefa
de descrever, em classe, o que haviam aprendido. Cinco a 10 dos trabalhos
considerados melhores eram levados ao documentário do Serviço de Cinema
Educativo da Capital.

O beneficio das aulas pelo cinema não se mostrou só no
campo intellectual mas também no moral melhorando
consideravelmente a freqüência dos alumnos e sua conducta
no estabelecimento, como me testemunharam alguns
directores (p. 346).

De acordo com Luiz de Mello, encarregado da Seção de Cinema
Educativo, 82 Grupos Escolares do Estado possuíam aparelhos de projeção;
28 Grupos Escolares da Capital deram sessões recreativas; 38 Grupos
Escolares do Interior promoveram sessões recreativas; foram realizadas 571
sessões recreativas; a filmoteca possuía 71 rolos de filmes e 4 foram os rolos
compostos durante o ano (Cf. Annuario do Ensino do Estado de São Paulo,
1936-1937, p.348).
Confirmando sua atuação em prol da cinematografia educativa, Mello fez
questão de descrever que as aulas com o apoio do Cinema Educativo foram
muito benéficas no que tange ao campo intelectual e moral melhorando
consideravelmente a freqüência e conduta dos alunos nos estabelecimentos
escolares. Assim o testemunharam alguns diretores.
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As seguintes noticias melhor expressam o acolhimento, que
tenho dito:
Cinema Educativo
O sr. Director do Ensino recebeu da
Directoria do Grupo Escolar Dr. Pereira Barreto , desta
Capital, a 24 de agosto p. findo, sob n° 161, o seguinte officio:
Cabe-me o agradável dever de levar ao vosso conhecimento
que esta casa de ensino foi favorecida, mais uma vez, com
exhibições de Cinema Educativo, proporcionadas pelo
professor Luiz de Mello. As classes de 3°s, e 4°s annos
assistiram á passagem dos films Criação de carneiros e
Pesca no mar do Norte , acompanhadas de explicações pelo
professor encarregado. O interesse despertado por essas
exhibições veiu confirmar o grande valor pedagógico do
Cinema Educativo, como meio efficiente de ensino. Deante da
insistência desta directoria e dos alumnos, o professor Luiz de
Mello prometteu voltar brevemente, para Novas exhibições.
Sirvo-me do ensejo para reiterar a V.S. meus protestos de
elevada estima e distincta consideração. O director: - (a)
Lazaro Ferraz de Camargo . (Do Diário official de 3/9/1936)
Cinema Educativo O sr. Director do Ensino recebeu do
director do 2° grupo escolar de Santo André (S. Bernardo), o
seguinte officio Attendendo a um convite meu e do esforçado
corpo docente deste grupo escolar, em data de hoje, no 2°
período aqui esteve o prof. Luiz de Mello, chefe do Cinema
Educativo, serviço este que se acha sob a orientação dessa
Directoria do Ensino. A s 5 classes do 2° periodo foram
passados dois films educativos um hygienico e scientifico
sobre a mosca e outro sobre pescaria e bellezas naturaes.
Desnecessário se nos torna affirmar a V.S. que grande foi o
enthusiasmo dos lumnos e professores por essas projeções,
acompanhadas das explicações necessarias feitas pelo prof.
Luiz de Mello. De uma maneira pratica, convincente e
interessante, o Cinema Educativo hoje se impõe como um
meio efficaz de instruir e educar a nossa infância. Por essa
razão agradecemos a V.S. a solicitude com que fomos
attendidos em nosso desejo, fazendo votos para que
tenhamos em nossa tarefa de educar, o auxilio constante do
Cinema Educativo, até a época em que possa esta casa de
ensino adquirir um aparelho de projecção. Reiteramos a V.S.
os nossos protestos de estima, consideração e apreço . (a)
José Benedicto Madureira, Director.

(Sick, Do Diário Official de 4/9/1936)2.

2

Apud Secretaria da Educação e da Saúde Pública. Directoria do Ensino. Annuario do
Ensino do Estado de São Paulo. São Paulo: Typ. Siqueira, 1936-1937, p.346-347.
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A organização do Serviço de Cinema Educativo
Tanto a Reforma do Ensino, no Distrito Federal, de 1927 (Parte X, Título
IV, Art. 280), elaborada por Fernando de Azevedo, quanto o Código de
Educação de São Paulo. em 1933 (Capítulo XI, Artigos 121 a 132 e 138),
abordavam a instauração do Cinema Educativo.
De acordo com o Código de Educação, o Serviço de Rádio e Cinema
Educativo deveria colocar ao alcance da escola as conquistas da técnica
moderna (Art. 121).
No (Art. 122) foram elecanda as atribuições do chefe do Serviço, que
seriam: organizar a filmoteca, incluindo as coleções de diapositivos e diafilmes;
fiscalizar a instalação e os aparelhos projetores e receptores de rádio; elaborar
os planos de filmagem; orientar a parte educativa e instrutiva das projeções
fixas e animadas ; organizar e censurar os filmes recreativos, além dos
discursos, conferências, palestras e comunicações que fossem irradiadas.
Os estabelecimentos de ensino primário e secundário deveriam instalar
aparelhos de cinematografia, episcopia, diascopia e rádio somente quando as
condições dos prédios fossem adequadas (cf. Art. 123). No parágrafo 1° foi
evidenciado que nenhum estabelecimento de ensino público poderia instalar
aparelhos de cinema ou rádio sem que possuísse uma autorização do
Departamento de Educação, no entanto, o parágrafo 2° destacava que a
aquisição dos aparelhos deveria ser feita pelos próprios estabelecimentos de
ensino interessados.
Quanto aos filmes, só eram usados os aprovados pelo Departamento de
Educação (cf. Art. 124.) e os aparelhos permitidos só poderiam ser os de 16
mm para filmes não inflamáveis (cf. Art. 125).
Os

estabelecimentos

de

ensino

poderiam

realizar

sessões

cinematográficas, exibindo filmes recreativos, semanalmente, mas deveriam
cobrar entrada (cf. Art. 126). Cabe ressaltar que as despesas adquiridas com
as exibições ficavam a cargo dos interessados (cf. Art. 127). As sessões e os
festivais em beneficio do Cinema Educativo independiam de licenças e alvarás,
pagamento de impostos ou selos (cf. Art. 128). O valor líquido adquirido
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durante as sessões cinematográficas ou os festivais poderiam ser enviados a
qualquer instituição escolar, mas isso só poderia acontecia com a autorização
do chefe do Serviço (cf. Art. 129).
Com a instituição do Decreto foi, também, criada a caixa da filmoteca
com o intuito de arrecadar as quantias aludidas (cf. Art. 130). Tal caixa tinha
um diretor proveniente do quadro do pessoal docente ou administrativo da
Capital, e designado, em comissão, pelo Diretor Geral do Departamento de
Educação, sob proposta do chefe de Serviço (Art. 131). O Diretor da Filmoteca
era responsável pelos valores destinados à aquisição de filmes (Art. 132).
Um

pequeno

laboratório para o serviço de filmagem, revisão e

restauração de filmes ficaria anexado à filmoteca central (cf. Art. 138).
Em São Paulo, a Circular n.24: instrucções sobre o Serviço de Radio e
Cinema Educativo (1934), publicada pela Diretoria do Ensino de São Paulo,
apresentou a organização e o funcionamento do serviço, embasada no Código
da Educação.
Para a constituição do serviço era necessário a presença de um grupo
de profissionais especializados. Pensou-se, portanto, na seguinte composição:
Chefe do serviço, professor técnico, um operador chefe e um operador.
Ao Chefe do serviço caberia organizar a filmoteca, assim como as
coleções de material de projeção; fiscalizar a instalação dos aparelhos;
elaborar os planos de filmes; executá-los e auxiliar em todo trabalho realizado
em laboratório; orientar a parte educativa e instrutiva das projeções (fixas e
animadas); organizar e censurar os filmes recreativos; cuidar do funcionamento
do Curso de Organização de Ensino Visual. A equipe que deveria ser composta
pelo professor técnico, operador chefe e operador realizaria todas essas
atividades.
O professor técnico poderia substituir o chefe do serviço em caso de
impedimentos e teria sob sua responsabilidade, além da parte pedagógica, a
direção da filmoteca e do laboratório anexo a ela.
Já o operador-chefe seria responsável pelo serviço do laboratório; pela
demonstração do funcionamento dos aparelhos, da elaboração dos filmes e
tudo o que era relacionado com o cinema e rádio educativo.
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Algumas instruções com respeito à seqüência utilizada antes, durante e
depois das exibições foram dadas pelo Serviço de Cinema Educativo:

Art. 17
As aulas por meio de projecção fixa e animada
devem obedecer a três phases seguintes: exposição do
assumpto, feito com antecedência; projecção do filme, durante
a qual o professor fará explicação das scenas desenroladas,
onde a intenção não estiver bastante comprehensivel; prova
escripta dos alumnos, com o auxílio, quanto possível, de
reproducção dos quadros principaes do filme (Sick, Directoria
do Ensino, 1934, p. 09)

Três fases foram apresentadas no artigo, estas, se desdobraram em
outras fases que os professores poderiam seguir de forma a facilitar o uso do
Cinema Educativo. Nessas fases eram dadas instruções sobre conservação e
limpeza do material de projeção; ventilação das salas, assentos adequados;
distribuição dos alunos de maneira a não comprometer a visão; disposição do
projetor; quantidade de figuras em projeções fixas; preparo do professor antes
da exibição, entre outras orientações.
Os professores deveriam

obedecer

as fases indicadas e prestar

atenção ao desdobramento destas em outras fases essenciais, como consta na
Circular n. 24. Precisariam, portanto, conservar o material de projeção limpo e
pronto para ser utilizado quando requerido. Deveriam pensar em uma sala
totalmente ventilada com assentos dispostos a 3 metros da tela, evitando assim
forçar a vista e o pescoço dos alunos. O quadro de projeção deveria ser
colocado de maneira que não obrigasse os alunos a erguerem os olhos mais
do que 30 graus do horizonte e que não precisassem voltar a cabeça na
direção lateral em um ângulo maior do que 25 graus para direita ou para
esquerda . A luz que viesse de fora não poderia incidir sobre a tela ou sobre os
olhos e a projeção de luz branca vinda do projetor, no momento de ajuste e
troca de filmes, não poderia atingir a vista dos alunos ou a própria tela.
Para se obter uma exibição

adequada

era indicado, também na

Circular n. 24, o preparo de um local firme para colocar o projetor eliminandose, assim, possíveis vibrações. Além disso, o fotograma teria que estar bem
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nítido para não cansar ou irritar a vista e a luz e, também, precisaria incidir com
qualidade especial sobre a tela.
Quanto às projeções fixas, deveriam ser selecionadas previamente e
não era aconselhável exibir muitas figuras ao mesmo tempo. A sugestão era de
que fossem usadas não mais que 12 em cada projeção porque, em alguns
casos, uma ou duas bastariam para esclarecer o que se pretendia.
O material de projeção fixa e animada também poderia ser utilizado
como ponto de referência às lições que seriam dadas ou na revisão das que
houvessem sido ministradas e, ainda, como incentivo para a composição da
escrita. Algumas provas escritas eram selecionadas e enviadas ao Serviço de
Rádio e Cinema Educativo. Essas provas eram realizadas durante a visita de
Mello aos estabelecimentos de ensino, mas é impossível descrever como eram
realizadas, só se sabe que Mello fazia uma exposição prévia, exibia o filme e
aplicava a prova.
A orientação era para que, antes de realizar a exibição, o professor
assistisse ao filme, checasse o material de projeção e escolhesse o que
desejaria destacar na lição. O método utilizado na aplicação do ensino visual
ficaria a cargo do professor. Aparentemente, nesse período as escolas
pautavam-se na autonomia didática 3, ou seja, o recurso era indicado, mas
não ocorria interferência na metodologia.
No Boletim n° 14 da Secretaria da Educação e Saúde Pública de São
Paulo, de 1937, sob o título de As Reuniões Pedagógicas de Janeiro de 1937.
Resumo dos Relatórios das vinte e uma Delegacias Regionaes do Ensino ,
escrevia Plínio Paulo Braga (Delegado Regional em Commissão junto à
diretoria do Ensino):

O programma do curso primário.
E o programma actual perfeitamente exeqüível. A sua
adopção integral se recommenda nos grupos onde não se
processe a renovação didactica. Onde seja tentada a
renovação didactica, com ensino globalizado ou de centro de
interesses haja programma especial, mas com base no official.
3

A autonomia didática fora instituída pela Reforma de Sampaio Dória, em 1920, e deu
ao professorado a liberdade de escolha dos livros didáticos aprovados pelo governo,
além da seleção dos métodos de ensino (Cf. Antunha, 1976).
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A liberdade didactica deve ser mantida. Limitada, comtudo, de
modo a poder o professor adopatar os methodos de sua
preferência, uma vez que os mesmos se enquadrem nos
moldes da pedagogia moderna (p.23).

E as aulas como deveriam ser? Na Circular n° 24, era sugerido que
fossem ministradas para duas turmas: uma de terceiro e quarto anos e outra
composta por alunos de primeiro e segundo anos. Provisoriamente rotativas, as
sessões deveriam acontecer uma a cada quinze dias nos estabelecimentos da
Capital e mensalmente nos estabelecimentos do interior e litoral do Estado.
Para que os estabelecimentos recebessem os filmes precisariam estar
inscritos no Serviço de Rádio e Cinema Educativo. Os pedidos deveriam ser
feitos com um mês de antecedência para que houvesse tempo de organizar a
linha das exibições e a solicitação só poderia ser atendida na ordem de
inscrição. No mesmo pedido, demonstrava-se a preferência por algum título e o
Serviço de Rádio e Cinema Educativo enviava, com antecedência, os folhetos
com os planos de aula para que o professor tivesse, previamente, contato com
o assunto previamente. O Serviço demonstrava interesse em aumentar os
números de filmes e cópias para diminuir o intervalo entre as exibições durante
o ano letivo.
Os estabelecimentos de ensino primário e secundário, caso quisessem
fazer uso do cinema para fins educativos e instrutivos, precisariam obter uma
autorização fornecida pela Diretoria Geral do Ensino. Para que a autorização
de instalação de aparelhos de projeção fixa e animada fosse liberada, era
necessário, primeiramente, ouvir o chefe do serviço. E este só emitia a
autorização quando o diretor ou pessoa responsável pelo estabelecimento de
ensino apresentasse, por escrito, um plano no qual fosse descrito a forma a ser
adotada para aquisição dos equipamentos e o local onde as exibições
recreativas e educativas ocorreriam.
Os aparelhos recebidos por doação ou comprados deveriam passar a
compor o patrimônio do estabelecimento de ensino e não poderiam, de forma
alguma,

ser

alienados.

Caberia

ao

diretor

do

estabelecimento

a

responsabilidade pela conservação e guarda dos projetores, acessórios e
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filmes. Nenhum aparelho ou acessório poderia ser emprestado sem que
possuísse uma autorização da Diretoria Geral de Ensino.
Os projetores exigiam cuidados especiais e locais que fossem
adequados à exibição.
Em São Carlos (1933), por exemplo, uma caixa foi confeccionada para
acondicionar um projetor Pathé que seria levado a locais distantes. É possível
inferir que o projetor poderia ser um modelo à manivela, já que nem todos os
lugares podiam usufruir de energia elétrica.
A preferência era de aquisição de projetores que utilizassem a
milimetragem do filme considerada oficial: 16 mm de largura e não inflamável.
O Pathé Baby é citado no relatório da Delegacia Regional de São Carlos
(1933) como um equipamento de pequenas dimensões , já o Kodascop
utilizava fitas de 16 mm que eram vistas como as únicas preconizadas pelo
Serviço de Rádio e Cinema Educativo da Diretoria Geral do Ensino .
Alguns aparelhos por desprenderem muito calor no momento das
exibições possuíam um dispositivo com água que absorvia os raios caloríficos
diminuindo o fluxo térmico e uma pequena janela que agia automaticamente,
desde que o filme estivesse parado.
Mesmo com toda essa estrutura existia um problema sério com a fita,
principalmente em cinema escolar, referente à sua inflamabilidade:
Tem-se tentado o emprego de substancias, ininflammaveis, de
base de acetato de cellulose, cuja combustão é muito mais
lenta. Embora com a mesma transparência e flexibilidade, a
sua duração em bom estado é muito mais curta, servindo
quando muito para jornaes.
O formato é hoje <standard>, de 35 mm. De largura, afim de
se permitir a permutabilidade e utilização em qualquer
apparelho (Sick, Serrano; Venâncio Filho, 1930, p. 57-58).

As fitas mais utilizadas em ambiente escolar eram as de 16 mm não
inflamáveis, uma vez que os aparelhos para fitas mais estreitas ainda não
tinham alcançado um padrão aceito para o funcionamento do cinema escolar.
Orlandi (1931) descreve que os quadros de projeção dos aparelhos, que
exibiam as fitas mais estreitas, eram pequenos e impossibilitavam o aumento
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da imagem. Caso acontecesse o aumento das imagens, a nitidez ficaria
prejudicada, impedindo a visualização das minúcias do cenário.
Algumas instruções quanto à limpeza e preservação dos equipamentos
foram difundidas por meio do livro Cinema e Educação, de Serrano e Venâncio
Filho (1930), o qual orientava que a limpeza constante era necessária para
evitar o surgimento de ferrugem e que se deveria ter cuidado com choques e
trepidações violentas, ainda mais em se tratando de aparelhos que seriam
transportados de uma localidade à outra, como era o caso dos emprestados
pela Diretoria de Ensino.
Os filmes deveriam ser mantidos longe de umidade. Precisariam ser
enrolados nas bobinas, logo após as exibições, tendo-se o cuidado para não
ocasionar rugas e dobras. Além disso, cuidava-se para que a película não
fosse exposta a riscos que acabariam sendo exibidos de forma ampliada
durante a projeção, comprometendo, dessa forma, a exibição.
Caso ocorresse algum tipo de ruptura, o reparo deveria ser imediato.
Levava-se o filme para uma prensa especial contendo celulose dissolvida em
acetona e acetado4 de amilo5, que agiria sobre o suporte, sem atingir a
gelatina.
O nome, de origem ingleza, é dado á fita onde se produz a
impressão photographica. E constituído por supporte
transparente de celluloide, sobre o qual se deposita a emulsão
photographica, tendo o conjunto a espessura de 0,14 mm.
Que lhe dá flexibilidade, conservando a solidez necessária
para resistir aos esforços a que está sujeita (Sick, Serrano;
Venâncio Filho, 1930, p. 57).

Serrano e Venâncio, em Cinema e Educação (1930), relatam que alguns
aparelhos escolares eram compostos por lâmpadas que permitiam a parada da
fita em um quadro durante mais de um minuto, favorecendo, assim, o
resfriamento do equipamento.
Para Serrano (1930), os aparelhos de 16 mm eram conhecidos como
verdadeiros apparelhos escolares . O autor destaca que a preferência, do
ponto de vista econômico, se deu devido ao fato de que as fitas eram mais
4
5

Base não inflamável de película fotográfica e cinematográfica.
Um tipo de Amido.
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baratas e ofereciam um resultado bem melhor que o projetor de tamanho
universal, mas chama a atenção quanto aos problemas encontrados na
aquisição de aparelhos muito baratos por serem prejudiciais a vista dos alunos
além de danificarem as fitas.
Quanto à filmagem, de acordo com a Circular n. 24 (1934), o Serviço de
Cinema Educativo indicava que somente um técnico instituído pelo próprio
órgão poderia realizá-la. Salientava, entretanto, a primordial atuação do
cineasta e do pedagogo para que o trabalho obtivesse êxito.
Os estabelecimentos de ensino que desejassem realizar projeções fixas
e animadas, mas que não dispusessem de aparelhos, poderiam adquiri-los
realizando sessões de cinematografia recreativas ou teatrais por meio de festas
públicas mensais promovidas pelos diretores, pelo trabalho de cooperativas
escolares entre os alunos ou por doações vindas dos amigos da escola ,
sociedades ou particulares.
Poderiam também solicitar equipamentos por meio de empréstimos
feitos junto ao Serviço de Rádio e Cima Educativo.

Art. 34 - O S. R. C. E. terá uma câmara de filmar e outros
accessorios do cinema, adquiridos pela Caixa da Filmotheca,
ou pelo Estado, ou proveniente de doação particular.
Art. 35
O S. C. Regional poderá ter sob a guarda do
inspector escolar, câmaras de filmar que não serão
adquiridas com a renda dos espectaculos (Diretoria do Ensino,
1934, p. 13).

O cuidado com o equipamento deveria ficar a cargo do inspetor escolar,
designado para criação de um fundo para a aquisição de aparelhos de projeção
na região. Um aparelho poderia ser usado por vários estabelecimentos de
ensino, isso ocorreria rotativamente em sessões recreativas e educativas.
É relevante evidenciar que o fato da região possuir um fundo geral do
Serviço de Cinema não isentava os estabelecimentos de ensino de
contribuírem com a Caixa da Filmoteca. Quando a arrecadação chegasse a
duzentos mil réis deveria ser enviada à Caixa da Filmoteca.
Era expressamente proibido que os alunos ficassem encarregados de
conseguir verba para a aquisição de aparelhos por meio de qualquer sistema
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que não apresentasse vantagens educativas, de elevação moral e que por
qualquer fórma possa deprimir o caracter dos alumnos embotando-lhes o
sentimento de dignidade (Diretoria do Ensino, 1934, p. 13).
Para a aquisição dos aparelhos de projeção era necessário enviar para o
Serviço de Rádio e Cinema Educativo informações tais como: marca e modelo;
luminosidade da Lâmpada em Watts6 ; a forma pela qual seria realizada a
aquisição; o nome da empresa da qual seria adquirido o produto ou nome do
doador; preço e o comprimento e largura do local em que seriam realizadas as
exibições.
De posse dos aparelhos e acessórios, o estabelecimento de ensino
ficaria responsável pelo início das sessões recreativas ou festivais tendo por
intuito a intenção de beneficiar a Filmoteca Central.
Era

conhecida

a

dificuldade
7

em

se

organizar

e

colocar

em

8

funcionamento cinematecas e filmotecas , ainda mais quando se contemplava
a cinematografia educativa.
Para a instalação de uma cinemateca, mesmo que escolar, precisava-se
de alguns equipamentos como enroladeira de filmes, prensa de colar e jogo de
ferramentas comuns (Cf. Serrano e Venâncio Filho, 1930).
Para Orlandi (1931), a criação de cinematecas era necessária já que
sem estas e sem os recursos econômicos para constituí-las a utilização do
Cinema Educativo acabaria sendo dificultada.

(...) uma secção central instalada num dos grupos de S. Paulo,
que poderiamos denominar de Posto Central de Cinema
Educativo, e que dispuzesse de todo material conveniente e
preciso para demonstrações aos professores apparelhos de
projecção, telas portáteis, de armar ou fixas, apparelhos para
filmar (câmara), diapositivos, cinematheca etc., e logo que se
notasse progresso no emprehendimento, officina de revelação
e copia, tudo porem, para apparelhos de tamanho médio (16
mm) (p. 152).

6

Unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades (S.I) em homenagem ao
engenheiro escocês James Watt (1736-1819), indicada pela letra W (GREF, 2001).
7
Local onde se conservam os filmes cinematográficos, principalmente os
considerados de valor cultural ou artístico.
8
Local onde se colecionam fitas cinematográficas.
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Nas cidades do interior que se entusiasmavam pela causa era
conveniente a instalação de postos de cinema subordinados ao da capital.
Aluguéis de aparelhos e fitas deveriam ser feitos para as escolas urbanas e
grupos escolares e para as rurais somente empréstimos (cf. Circular 24, 1934).

O Centro do Professorado Paulista, que tem tomado a serio a
propaganda do Cinema Educativo, promovendo exhibições
aos seus associados, acaba de mandar tirar uma fita de aulas
do Jardim da Infância de S. Paulo, annexo ao Instituto
Pedagógico (Orlandi, 1931, p. 152)

Na Circular 24 (1934) havia a indicação de que filmotecas regionais
poderiam ser organizadas pelos serviços regionais a cargo das delegacias
regionais, isso tudo com o valor arrecadado nas sessões recreativas e festivais
que teriam lugar em estabelecimentos de ensino primário e secundário da
região.
O Serviço de Rádio e Cinema Educativo ficaria responsável pelo envio
de cópias de filmes de posse da Filmoteca Central e, dessa forma, as
filmotecas regionais poderiam ser estabelecidas em algum dos grupos
escolares da região, com a permissão do delegado regional de ensino.
Há a indicação da intenção de criação de um pequeno laboratório
anexo à Filmoteca Central, responsável pelo serviço de filmagem, revisão e
restauração de filmes, além da construção e reparos de receptores de rádios.
Seria na Filmoteca Central que ocorreriam as demonstrações sobre o
manejo dos aparelhos de projeção e outros materiais utilizados em educação
visual.
Para atender aos estabelecimentos que demonstrassem interesse em
retirar filmes para exibição, a Filmoteca adotaria um programa mensal para
entregar os filmes solicitados em dia marcado. Da mesma forma agirá o
inspector escolar para o Serviço Regional, devendo enviar ao S.R.C.E.,
mensalmente, o programma dos filmes que fará exhibir (Sick, Diretoria do
Ensino Geral, 1934, p. 18).
Os filmes feitos pelo Serviço de Rádio e Cinema Educativo seriam
alugados com a função de cobrir as despesas com a produção. Já, os filmes
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adquiridos pela Filmoteca Central seriam copiados e vendidos aos serviços
regionais.

Os filmes serão sempre examinados pelo S. R. C. E. ao serem
entregues, collocando-se na tampa um rotulo com a
assignatura do verificador;
Toda e qualquer reparação será mandada fazer pelo S. R. C.
E. devendo o estabelecimento de ensino que tomou a fita de
aluguel, pagar as despesas.
Tanto no aluguel como para o intercambio haverá
responsabilidade de ambas as partes na conservação do bom
estado do filme (Delegacia Regional de Ensino, 1934, 19).

Os estabelecimentos de ensino particular poderiam solicitar o aluguel de
filmes ao Serviço de Rádio e Cinema Educativo, mas, para que fossem
atendidos, deveriam realizar um depósito de garantia.
Tanto os estabelecimentos de ensino particular quanto os públicos não
poderiam utilizar material da Filmoteca Central ou Regional sem antes ter uma
aprovação pelo Serviço de Cinema e Rádio Educativo do tipo de projetor a ser
utilizado, evitando assim, danos às fitas.
Os filmes só seriam cedidos após a prova de habilitação no manejo do
projetor, do tratamento e reparo do filme diante do professor técnico. Exigemse provas idênticas de habilitação a respeito de todo e qualquer material de
ensino visual (Diretoria do Ensino, 1934, p. 20).
O Serviço de Radio e Cinema Educativo utilizaria a Caixa da Filmoteca
para arrecadar quantias provenientes das sessões recreativas e festivais nos
estabelecimentos de ensino. Essa caixa deveria ter um diretor proveniente do
quadro de pessoal docente ou administrativo da Capital que fosse indicado
pelo Diretor Geral de Ensino. O dinheiro, arrecadado com a caixa da filmoteca,
não poderia ser mantido em posse do diretor mais que oito dias e todo o saldo
deveria ser depositado na Caixa Econômica Estadual.
A caixa da filmoteca seria responsável pela promoção da Filmoteca
Central e o Serviço de Radio e Cinema Educativo teria responsabilidade sobre
o material necessário ao funcionamento regular que seriam: custo com as
cópias dos filmes existentes na Filmoteca Central; serviço de filmagem
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realizado no laboratório anexo à Filmoteca Central e despesas gastas com
despachos e redespachos de filmes instrutivos (Diretoria do Ensino, 1934).
As despesas deveriam ser feitas a pedido do professor técnico e
encaminhadas pelo chefe de Serviço, com isso o pedido seria arquivado de
forma a comprovar as despesas realizadas e um balancete de receita e
despesa seria elaborado pelo Diretor da Caixa da Filmoteca e enviado ao chefe
do Serviço, além de ser publicado na Imprensa Oficial.

Sessões de cinematografia e festivais
Para os espetáculos, sessões recreativas, festivais etc. eram cobrados
ingressos de alunos e pessoas externas ao estabelecimento de ensino.
De acordo com o Código de Educação de 1933, em seu Art. 126, as
sessões cinematográficas, festivais dentre outras atividades poderiam ser
realizadas semanalmente em estabelecimentos de ensino primário e
secundário.
As

exibições

recreativas

em

estabelecimentos

que

ainda

não

possuíssem aparelhos projetores ocorriam devido a empréstimo solicitado à
Diretoria Geral de Ensino, mas esses empréstimos nunca poderiam vir de outro
estabelecimento.
Tanto as exibições quanto as despesas ficavam a cargo dos promotores
de cada estabelecimento de ensino. Gastos com energia, impressão de
ingressos e pagamento de porteiro não dependiam de autorização por parte do
Serviço de Rádio e Cinema Educativo.
Para

que

as

sessões

cinematográficas

recreativas

e

festivais

acontecessem, em benefício do cinema educativo, não dependiam de licenças,
alvarás, pagamentos de impostos ou selos de qualquer natureza (cf. Código
de Educação, 1933, Art. 128). É necessário elucidar que essa restrição não
correspondia ao Serviço de Cinema Regional. Este, por sua vez, deveria
direcionar parte do valor líquido arrecadado nas sessões de cinematografia e
festivais para qualquer Grupo Escolar, mas isso só aconteceria após a
autorização do chefe do Serviço.
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Filmes recreativos só poderiam ser exibidos após a divulgação da lista
oficial de filmes revistos pelo Serviço de Rádio e Cinema Educativo. Tal lista
deveria ser assinada pelo chefe do Serviço ou professor técnico.
Os espetáculos ocorridos eram registrados em um livro-caixa que ficaria
guardado pelo estabelecimento de ensino caso fosse solicitado para ser
examinado pelas autoridades escolares designadas ou não pela Diretoria Geral
de Ensino. Qualquer irregularidade verificada deveria ser comunicada
imediatamente ao chefe do Serviço de Rádio e Cinema Educativo.
Quanto à cobrança de ingresso com preço superior ao estipulado, era
necessário a autorização do chefe do Serviço e a liberação só poderia ser
obtida por meio de envio de um memorial com o programa dos espetáculos que
justificasse as razões para que se cobrasse um ingresso mais caro. O preço
por pessoa deveria ser de no máximo $500.
Caberia, provisoriamente, a um inspetor, designado pelo delegado
regional, o trabalho de dirigir e orientar o serviço de cinema na região. Tal
trabalho seria feito sem ônus para o Estado .
Pensando-se

na

formação

do

professor

para

o

manejo

dos

equipamentos, houve a sugestão de um curso de Ensino Visual pela Diretoria
de Ensino de São Paulo conforme demonstra a Circular 24, em seu artigo 49,
Haverá junto ao S. R. C. E. um Curso de Ensino Visual destinado aos
professores que desejam se habilitar na sua pratica (1934, p. 15).
O curso divulgado deveria acontecer em um dos estabelecimentos de
ensino da Capital, com duração provisória de dois trimestres, sendo um no
primeiro semestre e outro no segundo. Informações acerca da inscrição,
matrícula e freqüência, além das providências que deveriam ser tomadas com
os delegados regionais de ensino seriam estabelecidas pelo Serviço de Rádio
e Cinema Educativo. Quanto à aquisição do material para o curso de
preparação, deveria ficar a cargo dos próprios alunos.
O plano para o curso abarcaria as seguintes temáticas:

a)
b)
c)
d)

Experimentação. Programmas de pesquisas;
Dados históricos;
Aspectos psychologicos. Vocabulário.
Technica dos projectores e a projecção fixa e animada;
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e) Excursões
escolares,
organização,
conducta,
concretização dos resultados;
f)
Objectos, espécimes, modelos, desenhos, gravuras, etc.;
g) Visita a museus;
h) Dados para apreciar desenhos e illustrações. Emprego
do estereographo, execução de diapositivos, reparação de
filmes, conservação do material de projecção. Technica do
desenho;
i)
Apparelhos e installação;
j)
Mappas e diagrammas;
k) Photographias, technica da photographia e da
cinematographia, revelação de filmes e placas photographicas.
Preparação de positivos;
l)
Administração e compra do material para o ensino visual;
m) Televisão, aparelhos, processos, programma;
n) Bibliografia (Circular 24 , 1934, p. 16).

Realizavam-se, ainda, na capital, realizavam-se, ainda, filmagens em
laboratório de fotografias, desenhos e letreiros que serviam para complementar
os rolos feitos fora do serviço de Cinema Educativo da capital. O laboratório
também era responsável pelos reparos em filmes devolvidos, composição de
rolos, dentre outros trabalhos necessários.
Pode ser observado, no Art.67 da Circular 24, que Annexo á Filmotheca
Central existirá um pequeno laboratório para o serviço de filmagem, revisão e
restauração de filmes e construcção e reparos de receptores de radio (Cód. De
Ed., art. 138) (1934, p.18).
O Serviço de expediente do Serviço de Rádio e Cinema Educativo
deveria se responsabilizar pelo registro de novos filmes, cuidar das remessas
feitas para escolas no interior, fiscalizar as entradas e saídas de material e
responder a consultas e orientações sobre assuntos relacionados ao cinema
escolar.
Para organizar o controle de circulação de filmes do serviço de Cinema
Educativo da capital foi desenvolvido um sistema composto por três coleções
de fichas coloridas, cada qual com uma função específica. Foi elaborado um
diagrama para facilitar a visualização (Figura 2.1).

63

Capítulo II

Anotações de
filmes em depósito
Continham
Saída para sessões
recreativas
Filmes devolvidos

Nome do grupo escolar
Localidade
Nome e marca do filme
Data da remessa
Data da devolução
Estado de conservação
(na saída e retorno)

Figura 2.1. Diagrama elaborado a partir de informações divulgadas no Annuario do
Ensino do Estado de São Paulo (1936-1937).

A implementação do Serviço de Cinema Educativo no Interior
do Estado de São Paulo.

Durante o período de coleta no acervo do Arquivo do Estado de São
Paulo teve-se acesso há um corpus documental de primordial utilidade para
esta pesquisa. Para realizar a análise foram utilizados sessenta e sete (67)
relatórios da Instrução Pública do Estado de São Paulo. Relatórios estes das
Delegacias Regionais de Ensino e suas respectivas regiões que estas
abarcavam: Araraquara (1936,1940); Bauru (1933); Botucatu (1933, 1935,
1938, 1939, 1940, 1943); Campinas (1941); Casa Branca (1938, 1940, 1942);
Guaratinguetá (1934, 1936, 1942, 1943); Itapetininga (1936, 1942, 1943);
Jaboticabal (1938, 1939, 1940, 1942); Jundiaí (1943); Lins (1936, 1942, 1943);
Piracicaba (1933, 1938, 1940, 1942, 1943); Presidente Prudente (1935, 1936,
1939, 1940); Ribeirão Preto (1934, 1936, 1943); Rio Claro (1937); Rio Preto
(1933, 1934, 1940, 1943); Santa Cruz do Rio Pardo (1935, 1936, 1942); Santos
(1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1943); São Carlos (1933, 1939, 1940, 1942,
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1943, 1944); Sorocaba (1940) e Taubaté (1934, 1935, 1936, 1937, 1940,
1942). Todos enviados à Diretoria Geral de Ensino do Estado de São Paulo.
De posse desta documentação foi possível verificar que, para a
elaboração dos relatórios, os delegados seguiam instruções previamente
enviadas pela Diretoria Geral de Ensino.

Em obediência às determinações contidas no comunicado n°
43, de 13/11/1934, da Diretoria do Ensino, passo a relatar a
marcha e os resultados dos trabalhos escolares referentes ao
ano de 1934. Muito sabiamente recomenda o comunicado que
os relatórios sejam simples e sucintos, os assuntos sejam
tratados com método e dentro de capítulos previamente
determinados. E pretendemos seguir à risca as ordenanças
acima transcritas (Delegacia Regional de Ensino de Rio
Preto, 1934, sem paginação).

Em alguns relatórios foram encontrados, anexados, formulários que
indicavam os tópicos a serem descritos, além de delinearem espaços que
deveriam ser preenchidos pelos supervisores de ensino com temáticas
específicas. Na maioria foi destacada uma secção que contemplava assuntos
referentes às Instituições Auxiliares da Escola9 , na qual o Cinema Educativo
era um dos itens.
A escola primária paulista era vista como fértil por possuir diversas
instituições auxiliares que de certa forma facilitavam e estendiam o campo de
ação da educação10.
9

O Código da Educação de 1933 aborda o tema, em seus Artigos 139° e 140°.
1º Instituições de acção educativa geral: a) bibliotheca infantil; b) jornal infantil; c)
cinema educativo; d) orpheão infantil.
2º Instituições de educação agrícola: a) jardim escolar; b) horta escolar; c) clube
agrícola; d) criação de animaes.
3o Instituições de educação economica: a) cooperativa; b) banco escolar.
4º Instituições de acção social: a) associação de Paes e Mestres; b) Associação de
Amigos da Escola.
5º Instituições de assistencia: a) caixa escolar; b) assistência dentaria; c) assitencia
medica; d) assistência hygienica (banho escolar, etc.) (Anuário do Ensino do Estado
de São Paulo - 1935-1936, p.146).
10
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Apresentadas como partes decorrentes da vida social às Instituições
Auxiliares da Escola era destinado o papel de complementar a finalidade
educativa (Conf. Anuário do Ensino do Estado de São Paulo (1935-1936),
além de proporcionar a ação em prol de melhora da vida das famílias e
sociedade local.
Isso fica perceptível no relatório da Delegacia regional de Lins:

Suscitam na criança o amor pelo estudo, prolongando-lhe o
dia escolar, trocando, assim, as horas desperdiçadas nas
ruas, pelas proveitosas que passa na Bibliothéca Infantil; dãolhe exemplo practicos das vantagens auferidas pela
colletividade, pelo trabalho cooperado, nas COOPERATIVAS:
proporcionam-lhe meios de assistir ás suas aulas pelas
ilustrações animadas, de effeitos nuito interessantes, no
CINEMA EDUCATIVO; ensejam-lhe opportunidades de que
seus paes trabalhem para sua educação, conjuntamente com
os mestres, na ASSOCIAÇAO DE PAES E MESTRES;
avivam-lhe, por modos mais intelligentes, os meios de
melhorar a vida no local em que mora, ahi a radicando,
portanto, com maior aproveitamento commercial dos productos
que colhem e criam, principalmente na zona rural, e ainda a
instruindo na parte mais salutar da alimentação animal e
vegetal, nas HORTAS, CAMPOS DE CULTURA e CRIAÇÕES
DE AVES, bem como despertando-lhe o gosto esthetico e o
bem querer ás árvores, nos jardins (1936, p.22).

O Cinema Educativo recebia apoio por parte da Associação de Pais e
alunos . Pode-se constatar isso no relatório da Delegacia Regional de Ensino
de Rio Preto:

O Cinema Educativo, biblioteca e gabinete dentário são
instituições que devem ficar diretamente amparadas e sob os
auspícios da Associação de Pais e Mestres.
Elas não devem ser autônomas, mas sim, administradas por
um representante da Associação de Pais e Mestres e pelo
diretor do Grupo (1933, p. 91).

Outra

instituição auxiliar

importante para a efetivação das ações

pensadas pelas escolas era a caixa escolar a qual, além de ajudar os alunos
pobres com roupas, calçados, remédios, lanches e material escolar contribuía
com a implementação do Cinema Educativo.
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Com o aumento das caixas escolares de 583 para 655, número
alcançado durante o ano letivo (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo 1936-1937) foi possível começar a pensar na montagem de uma sala de
projeções para exibições do Cinema Educativo na Diretoria do Ensino.
Era grande o interesse por parte dos delegados de ensino em relatar as
aquisições de equipamentos para a projeção de filmes educativos e,
principalmente, quando estes eram comprados por meio de eventos realizados
por comissões da própria escola, ou seja, com dinheiro, na maioria das vezes,
da caixa escolar . Alguns relatos, ainda, se ocupavam em divulgar a doação
de equipamentos geralmente por personalidades da região a qual a escola
pertencia. Cabe destacar que o teor dos relatórios será explorado no capítulo
III.

O discurso em prol da inovação pedagógica
O interesse na utilização do cinema em ambiente escolar aumentava e,
a cada dia, aliados engrossavam o movimento em prol da inovação
pedagógica.

Como se percebe o grande auxiliar de ensino está
anquilozado, por falta de verba, resentindo-se no interior do
Estado, da falta de filmote capaz de atender as exigências da
amplitude, ainda lenta, que vai gozando tal aparelhamento
escolar. O radio e o Cinema Educativo estão talhados a
desfrutar de grande prestigio no ensino, como aparelhamentos
modernos de fixação de conhecimento (Delegacia Regional
de Ensino de São Carlos, 1940, p. 04).

Estratégias eram criadas para facilitar a expansão do Cinema Educativo
na região. Dessa forma, algumas cidades localizadas em regiões mais
longínquas puderam usufruir da inovação pedagógica. Como já dito
anteriormente no Relatório da Delegacia de São Carlos:

Achando que o cinema quando cuidadosamente empregado,
torna-se um excelente meio de aprendizagem e de educação,
temos nos batido, desde 1924, quando ainda na inspetoria de
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Rio Claro, pelo seu uso nas nossas escolas. Na impossibilidade
de se conseguir tantos aparelhos quantos seriam precisos às
escolas desta região, adquirimos, no início do presente ano,
um parelho PATHÉ BABY que, mandamos acondicionar de
maneira a poder levá-lo em nossas visitas, mesmo às mais
distantes unidades sob a nossa jurisdição (...)
Os Grupos Escolares de Novo Horizonte, Dourado, Ibitinga e o
2° de São Carlos, já possuem aparelhos KODASCOP, com
fitas de 16 mms, únicas preconisadas pelo serviço de Rádio e
Cinema Educativo da Diretoria Geral do Ensino (Sick,
Delegacia Regional de Ensino de São Carlos, 1933 p.53).

E para verificar a presença desse equipamento tão almejado nos Grupos
Escolares, algumas Delegacias Regionais de Ensino fizeram uso de impressos
como forma de controle mensal, registrando assim, a visita dos inspetores. No
Relatório da Delegacia de Rio Claro (1937), alguns dos impressos utilizados
são descritos. Em um dos formulários, verifica-se um campo intitulado
Instituições Escolares , dentre elas está o Serviço de Cinema Educativo. Neste
formulário o cine-rádio educativo é averiguado com questionamentos sobre o
andamento das atividades: Há cine no estabelecimento?; Em caso negativo,
há providencias dessa directoria para aquisição? Quantas sessões recreativas
realizou no mez?; Quantas educativas e seus assumptos? (sick)
O relatório de Rio Claro (1937) também apresenta um impresso
empregado para o controle mensal das atividades realizadas pela Delegacia de
Ensino, no qual constava um campo para o inspetor do ensino preencher com
informações sobre o Cinema Educativo. O relator informa que o quadro
Balancete Mensal foi extraído da Revista Nova Escola, de julho de 1931.
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Balancete Mensal
DISCRIMINAÇÃO

RECEITA

DESPESAS

SALDO

Sessões realizadas
Festivais
Contribuições
Donativos
À Caixa da Filmoteca
Diversos
Soma Geral do mez
Saldo do mez anterior
Saldo existente em caixa

Logo após a apresentação do quadro, há uma indicação Ver: - a Escola
Nova Julho 1931. Ver Instr. da D.G.E. publ. A 22-10-31 e com. N.24 da D.G.E.
de 8-11-933 .
No Relatório da Delegacia Regional de Ensino de Araraquara (1940),
consta, também, um formulário com campo intitulado Outras Instituições
utilizado para o registro de atividades realizadas com o uso do cinema. É
importante destacar que os impressos eram anexados, mas não preenchidos.
Cabe aqui uma pergunta incitante: onde estarão as fichas preenchidas
pelos inspetores durante as visitas aos Grupos Escolares, visto que nem todos
os Grupos Escolares anexavam o material aos relatórios?
Um fato importante foi mencionado no relatório da Delegacia Regional
de Bauru, de 1933. No item Biblioteca Escolar consta uma lista com títulos de
vários livros de propriedade da Biblioteca do 3° Grupo Escolar do Município de
Bauru , dentre eles o livro Cinema e Educação de Jonathas Serrano.
Novamente surgem outras indagações: será que todas as escolas
receberam o livro ou só esta cuidou em adquiri-lo a fim de nortear o trabalho
dos professores quanto às exibições que precisariam ser realizadas?
Esse contexto, marcado pela valorização da inovação, acarretou
mudanças no ambiente escolar. A escola criou mecanismos para realizar a
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apropriação desses ideais em voga na sociedade, tentando seguir as
prescrições enviadas por meio de formulários e procurando divulgar as
atividades realizadas.
Muitas eram as preocupações com a instituição do Cinema Educativo no
ambiente escolar, o interesse em adquirir os projetores era perceptível e ia
além da simples intenção de modernização dos grupos escolares.
Graças ao interesse em se adotar materiais classificados como
inovadores, houve a expansão de um mercado de produtos cinematográficos.
Propagandas de aparelhos cinematográficos eram veiculadas nas
revistas pedagógicas. Parece que o intuito era evidenciar o caráter inovador de
equipamentos, chamando a atenção dos responsáveis pela aquisição de
projetores em escolas.
A Revista Brasileira de Pedagogia, por exemplo, trazia anúncios de
projetores, utilizando frases como: Os mais modernos e eficientes projetores
escolares ; A mais perfeita organisação de locação de filmes educativos e
religiosos sob a censura do Governo e da Igreja ; Material didático para todos
os fins e Material de ensino completo para curso primário, secundario e
complementar .
É dessa maneira que propagandas da Meister Irmãos e da Sociedade
Cine Educativa Brasil Ltda, ambas sediadas no Rio de Janeiro, eram
veiculadas (Figura 2.2).

Figura 2.2 Propaganda Meister Irmãos.
Fonte: Revista Brasileira de Pedagogia. Anno II n. 18 Vol. IV
158.

Setembro, 1935, p.
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Algumas apresentavam um corpo mais elaborado (Figura 2.3), ou seja,
salientavam várias informações no sentido de divulgar os modelos de
equipamentos para os diversos níveis de ensino.

Figura 2.3 - Propaganda Meister Irmãos
Fonte: Revista Brasileira de Pedagogia. Anno III n. 28-29 Vol. VII - set/out 1936, p.
188
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A Sociedade Cine Educativa Brasil Ltda. destacava o menor valor
cobrado por programa e sugeria a solicitação de catálogos e tabelas de preços
(Figura 2.4).

Figura 2.4 Propaganda da Sociedade Cine Educativa Brasil LTDA
Fonte: Revista Brasileira de Pedagogia. Anno II n. 15 Vol. III Junho, 1935, p. 324

De 1934 a 1939 a Revista do Professor, órgão do Centro do
Professorado Paulista, também divulgou propagandas da Meister Irmãos nos
números, 9, em fevereiro de 1935; 10, em março/abril de 1935, 12, em
junho/julho de 1935, e 13 em setembro de 1935.
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A Meister Irmãos divulgava um variado material destinado ao ensino.
Dentre eles, os de projeções fixas e animadas, dando destaque aos filmes em
16 mm para cinema educativo (Figura 2.5.)

Figura 2.5. Propaganda de equipamentos da Meister Irmãos.
Fonte: Revista do Professor, n. 12, ano II, junho/julho de 1935, p.17.

As propagandas referentes a equipamentos cinematográficos, também,
aconteciam, também, em Minas Gerais.
Biccas (2001) chama a atenção para o fato de que na Revista de Ensino
(1932), n.75, de Minas Gerais, consta um anúncio publicado sobre
equipamentos cinematográficos da Kodak (vol.1, p.166) (Figura 2.6.) A autora
ressaltou que

o texto exibido na abertura do anúncio, apesar de estar

destacado, apresentava um conteúdo que poderia confundir um leitor mais
desatento, fazendo-o acreditar que o anúncio fazia parte do próprio texto (v.1,
p.168) por ter sido veiculado no meio de um texto da seção Noticiário. É
importante destacar que tal seção divulgava textos informativos e estatísticos
referentes a situação da educação no país.
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Figura 2. 6

Anúncio de equipamentos cinematográficos da Kodak.
Fonte: Revista do Ensino, MG.

Um outro aspecto é analisado por Biccas foi o realce dado à Nota ao
final do anúncio, na qual constam informações sobre o número de aparelhos
instalados em São Paulo, Distrito Federal e em Minas Gerais. A autora realça,
ainda, que as capitais citadas apareciam à frente da Capital Mineira, no que diz
respeito ao aparelhamento dos estabelecimentos de ensino: Certamente essa
chamada foi colocada no sentido de incentivar os diretores mineiros a consumir
o mais rapidamente esse equipamento, para no mínimo se aproximarem das
melhores escolas brasileiras (p. 168).
Por fim, não bastou simplesmente introduzir o Cinema Educativo na
escola, incorporar normas e adquirir os melhores equipamentos para projeção,
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as práticas precisavam ser repensadas, juntamente com o espaço e tempo
escolares.
No próximo capítulo abordarei as práticas pedagógicas geradas pelo uso
do cinema educativo, a circulação de modelos e a escolarização de saberes,
atentando para a cultura escolar paulista.
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